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Syftet med detta arbete var att undersöka hur en skola arbetar förebyggande och för att stoppa 
mobbning bland elever. Jag genomförde arbetet med hjälp av elev- och lärarintervjuer, 
dokumentanalyser och litteratur om tidigare forskning kring begreppet mobbning och dess 
förebyggande arbete. Mina resultat visade att eleverna och lärarna var ganska överens om vad 
de definierar som mobbning. När det gällde skolans förebyggande arbete så var 
intervjupersonerna medvetna om skolans mobbningsteam samt att det rastvaktssystem som 
skolan har i syfte att upptäcka om någon elev blir illa behandlad och att eleverna ska känna en 
trygghet då det finns vuxna i närheten. En annan viktig del i det förebyggande arbetet i skolan 
är något som kallas för Charlieprojektet där man arbetar mycket med värderingsövningar. 
Detta nämndes bara av lärarna och inte av eleverna och bakgrunden till detta kan vara att alla 
klasser inte använder sig av Projekt Charlie på grund av tidsbrist. Tjejerna i intervjuerna 
tycker inte att lärarna gör tillräckligt för att hjälpa utsatta elever medan lärarna anser att 
skolan arbetar på ett bra sätt. Eleverna vill vara mer delaktiga i skolans mobbningsarbete 
medan lärarna anser att de inte vill lägga det ansvaret på eleverna. För att nå bästa möjliga 
resultat gällande arbetet mot mobbning och dess förebyggande arbete så är min slutsats att 
lärare, elever och föräldrar engagerar sig i detta arbete tillsammans.  
 
 
Nyckelord: Mobbning, förebyggande arbete, åtgärdsprogram 
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1. Inledning  
 
”Alla mobbade mig. Alla visste, men ingen gjorde något. Jag blev lämnad helt ensam. Om 
lärarna hade agerat hade de kunnat stoppa mobbningen, men de orkade nog inte bry sig”. 
 
 
”Jag blev så otroligt ledsen på alla som ursäktade mobbarna, ingen förstod hur illa jag mådde. 
Hade de verkligen förstått hade de nog reagerat på ett annat sätt. Lärare och mobbare måste 
förstå en sak. Ni tar våra liv. Ni är mördare som inte åker fast. Ni väntar på att era offer ska ta 
sitt eget liv”. 
Erika 20 år 
 
Hårda men sanna ord hämtat från boken Livet är ett mirakel - så stoppas mobbning som är 
skriven av Lisbeth Pipping (2007). Det har varit en het debatt kring ämnet mobbning under de 
senaste åren. Bara under året 2007 uppmärksammades mobbningen mycket i media. Många 
skolor anmäldes av mobbningsoffrens föräldrar för att de inte agerat då deras barn blivit 
utsatta för denna negativa handling. Många elever tycker heller inte att vuxna i skolan 
engagerar sig tillräckligt mycket för att stoppa problemet med mobbning. I vissa fall har det 
gått så långt att det lett till att offren begått självmord. Är det så att skolorna inte gör 
tillräckligt för att stoppa mobbningen? Det står väldigt tydligt i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, att skolan ska sträva efter att elever tar avstånd från att 
människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Där står det också att all personal 
som jobbar på skolan aktivt ska motverka trakasserier och förtryck. Detta uttrycks även i 
skollagen. Så det är väldigt tydligt att alla som verkar inom skolan ska vara aktiva i 
mobbningsarbetet. I Lärarnas tidning (2007, nr 8) läser jag att ungefär 900 förskolor/skolor 
anmäls till Skolverket varje år på grund av att elever inte får tillräckligt med stöd när de 
utsätts för mobbning och annan kränkande behandling. Ungefär 200 av dessa anmälningar 
leder till kritik från Skolverket.  Dagstidningen Dagens Nyheter (2007-02-07) har gjort en 
undersökning på frågan om mobbning på en skola i Stockholm. Tidningen skickade därför ut 
en enkät till skolan där elever i år 9 skulle svara på några frågor om mobbning. Resultatet 
visade att sju av tio elever på den här skolan tyckte att mobbade elever inte får tillräckligt med 
stöd. 
 
Vad beror detta på? Vilket ansvar har skolan? Enligt Skolverkets Riktlinjer för arbetet med 
likabehandlingsplaner, ska skolans rektor och personal varje år planera vad de ska göra för att 
se till att alla elever behandlas lika på skolan. De ska också ta fram en likabehandlingsplan 
som beskriver hur all personal på skolan ska jobba för att aktivt förebygga kränkande 
behandlingar. Denna likabehandlingsplan ska vara skriftlig, den ska innehålla regler för hur 
alla elever på skolan ska visa respekt för varandra och den ska också visa hur personalen ska 
reagera om en elev far illa och hur anmälan kan gå till. Här bör elever vara med i detta arbete 
men det är rektorn som bestämmer hur likabehandlingsplanen ska se ut.  
Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft, Barn- och elevskyddslagen, vars ändamål är att 
främja likabehandling samt att förebygga och förhindra mobbning och annan kränkande 
behandling i skolan. Sedan lagen trädde i kraft har BEO, Barn- och elevombudsmannen, krävt 
att skolor betalar ut skadestånd till dem som utsatts för mobbning under sin skoltid, för att de 
inte gjort tillräckligt för att förhindra detta. Här måste skolan ta sitt ansvar innan det går för 
långt. Olweus (1991) skriver att: ”Det är en grundläggande demokratisk rättighet för en elev 
att kunna känna sig trygg i skolan och slippa bli föremål för övergrepp och förnedrande 
behandling. Ingen elev ska gå till skolan och behöva vara rädd för att bli förföljd eller 
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nedvärderad, och ingen förälder ska behöva oroa sig för att hans eller hennes barn ska bli 
utsatt för något sådant ” (s.36, Olweus, 1991).    
 
1.1. Syfte 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur en skola i Västerås jobbar för att förebygga och 
stoppa mobbningen bland elever på skolan. Min förhoppning är också att kunna ge en vidare 
bild över begreppet mobbning och hur det kan motarbetas i skolan. 
 
1.2 Forskningsfrågor 
Mina forskningsfrågor i detta arbete är: 
 

• Vad är mobbning enligt forskare samt elever och lärare på den berörda skolan? 
• Hur arbetar den berörda skolan med mobbning? 
• Vilka metoder finns och använder skolan i arbetet med mobbning? 
• Vad anser elever och lärare om skolans mobbningsarbete? 

 
2. Teoretisk bakgrund 
 
2.1 Definition av mobbning 
Mobbning är ett stort begrepp och som kan tolkas på olika sätt. Nedan följer 
mobbningsforskarna Dan Olweus och Gunnar Höistads definitioner kring begreppet 
mobbning. 
 
Dan Olweus (1991, s.4) anser att: ”En person är mobbad när han/hon, upprepade gånger och 
under en längre tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.” Det 
Olweus menar med negativa handlingar är när en person försöker tillfoga en annan person 
skada eller obehag. Negativa handlingar kan utföras både fysiskt och psykiskt. Olweus 
understryker att för att man ska tala om mobbning bör det finnas en viss obalans i 
styrkeförhållandet, det vill säga att den som blir utsatt inte har så lätt att försvara sig mot den 
eller dem som angriper. Olweus skriver att det är viktigt att man i mobbningsbegreppet 
innefattar både situationer där en enskild individ och en grupp svarar för mobbningen. 
 
Gunnar Höistad (2001, s.73) menar att mobbning är när ”När en eller flera personer 
upprepade gånger, under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva 
destruktiva handlingar och/eller uteslutning”. Höistad poängterar i sin bok att det är viktigt att 
man inte betraktar enstaka händelser som mobbning. Han menar på att det måste finnas ett 
visst systematisk tillvägagångssätt samt att det ska vara riktat mot en särskild person. 
Tillvägagångssättet ska även upprepas flera gånger samt att det sker under en viss tidsperiod. 
 
Organisationen Friends arbetar för att barn och unga ska känna sig trygga och slippa utsättas 
för mobbning och annan kränkande behandling i skolan. Deras definition av mobbning är 
följande: 
                            Det handlar om ett upprepande aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som 

har svårt att försvara sig. En viktig gemensam utgångspunkt är att den som upplever sig 
mobbad har rätt att bli tagen på allvar. Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, 
utan en systematisk kränkning av en person. (www.friends.se) 

 
Gemensamt för dessa definitioner som presenterats ovan är att man anser att mobbning är 
någonting som upprepas och pågår under en längre tid och är riktad mot en viss person. 
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Olweus (1991) och organisationen Friends nämner också att det ska råda en obalans i makt- 
och styrkeförhållande där den som blir utsatt för mobbningen har svårt att försvara sig.  
Det är viktigt att negativt beteende och kränkande behandling betraktas som oacceptabelt 
även om det sker vid enstaka tillfällen. 
 
2.2 Mobboffret 
I boken Skolan – en arena för mobbning har Skolverket (2002) givit författarna i uppdrag att 
granska forskningen som finns kring mobbning. Här tar man bland annat upp vad som 
kännetecknar mobboffret. Författarna skiljer här mellan olika mobboffer, det provocerande 
samt det passiva mobboffret. Det som kännetecknar det provocerande mobboffret är att 
han/hon är orolig och aggressiv i sitt reaktionsmönster och att detta kan framkalla negativa 
reaktioner hos andra. Thors (2007) skriver att det provocerande mobboffret ofta har svårt att 
koncentrera sig och beter sig på ett sådant sätt att det kan väcka irritation i omgivningen. 
Thors (2007) nämner också att detta beteende då kan leda till att flera elever i klassen kan 
reagera negativt gentemot det beteendet. Det som kännetecknar det passiva mobboffret är att 
han/hon är fysiskt svagare och är mer ängslig samt mer osäker jämfört med elever i allmänhet 
(Skolverket, 2002). Thors (2007) skriver också i sin bok att det passiva mobboffret oftast är 
försiktig och känslig och reagerar i de flesta fall med att gråta eller att dra sig tillbaka när 
han/hon blir angripen. I båda dessa böcker nämns också att det passiva mobboffret ofta känner 
sig ensam, motbjudande och misslyckad. Man poängterar också att dessa mobboffer inte är 
aggressiva eller retsamma av sig då dem oftast är negativt inställda till våld. Författarna 
nämner i böckerna att forskningen säger att det provocerande mobboffret ska vara mindre 
vanligt än det passiva mobboffret. 
 
2.3 Mobbaren 
Både Thors (2007) och författarna till boken Skolan – en arena för mobbning (Skolverket, 
2002) är överens om vad som kännetecknar en typisk mobbare: 

• Mobbaren är ofta aggressiv mot andra elever och även vuxna, både föräldrar och 
lärare. 

• Mobbaren har en mer positiv inställning till våld än andra elever. 
• Mobbaren styrs ofta av impulsivitet och av starka behov av att ha övertaget över andra 

på ett negativt vis. 
• Mobbaren har ett svagt medlidande för den utsatte. 

 
2.4 Olika förklaringar till mobbning 
Thors (2007) skriver att orsakerna till mobbning kan vara många och olika. I hennes bok delar 
forskare, skolpersonal och elever också den uppfattningen. Man menar på att orsakerna kan 
finnas hos offret, hos mobbaren eller i miljön där mobbningen uppstått. 
 
2.4.1 Orsakerna finns hos offret 
Då man talar om att orsakerna kan finnas hos offret nämns en biologisk- och 
socialpsykologisk förklaringsmodell i Thors (2007) bok. Med en biologisk förklaringsmodell 
menar Thors att orsaken kan bero på att personen har ett avvikande utseende eller annorlunda 
vanor eller åsikter. Detta nämner också författaren till boken Mobbning och människovärde 
(Höistad, 2001), att ett överbeskyddat barn som för det mesta umgås tillsammans med vuxna 
kan anta ett annorlunda och lillgammalt beteende jämfört med sina jämnåriga kamrater. Detta 
kan i sin tur leda till att det överbeskyddande barnet inte har några kamrater. Ett 
överbeskyddat barn har även svårt att stå på egna ben och blir osäker på hur man ska bete sig i 
vissa situationer. Höistad skriver att det här finns en risk för att barnet överdriver händelser 
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och tolkar omvärlden som farlig och otrygg. Detta kan leda till att barnet drar sig undan från 
andra och utsätter sig för risken att bli ett offer. Olweus (1991) forskning visar dock att 
mobboffer på ett systematiskt sätt skulle vara fysiskt eller psykiskt avvikande inte är speciellt 
övertygande men att hos många människor är detta en ganska vanlig förkommande 
föreställning. Vidare skriver Thors att man med en socialpsykologisk förklaring menar att 
eleven söker en roll och en identitet i det sociala samspelet i skolklassen. Här utvecklas 
många olika roller som till exempel pluggis, sportis och blygis. Thors menar vidare att alla 
vill ha en egen roll i samspelet som äger rum i klassrummet. Och om det är så att alla roller är 
upptagna så är det oftast rollen som hackkyckling eller syndabock som finns kvar. Höistad 
(2001) beskriver detta som barn med en negativ identitet. Han menar på att det är viktigt att 
man har en identitet och att barn är beredda på att försätta sig i en offerroll för att få ha 
identiteten kvar, hur tragiska konsekvenser det än kan få.  
 
2.4.2 Orsakerna finns hos mobbaren 
Om det är så att orsakerna kan ligga hos mobbaren nämner Thors (2007) två olika 
förklaringsmodeller; den inlärningspsykologiska – samt psykoanalytiska förklaringsmodellen. 
Med den inlärningspsykologiska förklaringsmodellen menar man att det finns rutiner och 
regler för hur man uppträder, som människor utvecklar för att umgänget ska fungera. Det kan 
handla om handuppräckning när man vill svara på en fråga som läraren ställt till klassen. Det 
kan också handla om att man inte kallar varandra för fula saker eller att man inte ska bruka 
våld. Då detta brister kan förklaringen enligt Thors vara, en form av felinlärning eller som en 
brist i uppfostran. Höistad (2001) nämner att det alltid finns en anledning till att ett barn beter 
sig negativt och att det bland annat kan handla om en oförmåga i det sociala samspelet. Som 
vuxen kan man hjälpa detta barn genom att tydligt visa och berätta hur man kan arbeta bort 
detta negativa beteende genom att vända oförmågan till en förmåga att bete sig positivt bland 
andra barn och därmed få ett bra socialt samspel. Thors skriver att den psykoanalytiska 
förklaringen är att tidiga barndomsupplevelser även kan prägla personligheten i det senare 
livet. Hon nämner sin egen forskning från 2005 och även Olweus forskning från 1998 som 
visar att mobbarna i många fall kommer från problematiska hemförhållanden. Thors menar på 
att om ett barn växer upp i en otrygg och kärleksfattig miljö så kan det vara orsaken till 
barnets höga nivå av ångest och aggressivitet. Thors skriver i boken att om dessa barn bland 
annat ska kunna hantera sin aggressivitet så är lösningen för dem att förödmjuka och 
dominera svagare barn. Detta är då enligt henne ett resultat av inre olösta konflikter. 
 
2.4.3 Orsaker finns i miljön 
Här nämner Thors (2007) den gruppsykologiska förklaringsmodellen som handlar om de fel 
som kan uppstå när man i klassen ska organisera samspelet mellan individer, grupper och 
uppgifter. Hon menar på att det bildas gruppdynamiska processer när människor ska arbeta 
och lösa uppgifter tillsammans. Om det nu är så att eleverna får till uppgift att arbeta och lösa 
olika problem tillsammans men att arbetsuppgifterna är oklara eller för svåra och om 
arbetsformerna är otydliga så kan det uppstå viss oro i klassrummet. Ångest, irritation och 
aggressivitet kan också uppstå i klassen om det är så att även handledningen är oklar. Thors 
skriver att det som då kan uppstå är att gruppen kan utse en syndabock bland de andra 
eleverna som här blir måltavla för gruppens missnöje. Här får då den eleven utstå gruppens 
anfall istället för att rikta frustrationen mot den som försatt dem i den situationen, som i detta 
fall är läraren. 
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2.5 Olika former av mobbning 
I forskningssammanhang nämns olika varianter av mobbning. De som nämns är psykisk 
mobbning, fysisk mobbning, verbal mobbning och den elektroniska mobbningen som är den 
varianten som har vuxit fram i takt med den elektroniska utvecklingen. 
 
2.5.1 Den psykiska mobbningen 
Den här typen av mobbning går ut på att frysa ut någon ur gemenskapen. Det gör man till 
exempel genom att göra miner, inte svara på tilltal eller genom att undvika personen. 
(www.friends.se). Höistad (2001) kallar även denna variant för den tysta mobbningen just för 
att den oftast sker i det fördolda. Han skriver att den tysta mobbningen är den vanligaste typen 
av mobbning och som kan göra stor skada på offret. Det är också den typen av mobbning som 
är svårast att upptäcka. 
 
2.5.2 Den fysiska mobbningen 
Olweus (1991) skriver att den fysiska mobbningen är lättast att upptäcka i form av 
sönderrivna kläder och blåmärken. Den fysiska mobbningen kan ske i form av slag, sparkar, 
knuffar och sabotage. Höistad nämner i sin bok att den fysiska mobbningen utförs så den 
märks så lite som möjligt, och det genom att försöka dölja våldet i lekar eller idrott. Det gäller 
för vuxna att vara uppmärksamma. 
 
2.5.3 Den verbala mobbningen 
Höistad (2001) skriver att den verbala mobbningen kan bestå av att till exempel sprida rykten, 
retas, hånas, hota eller att kommentera allt den utsatte säger och gör. Höistad (2001) nämner 
också att den här formen av mobbning kan vara lättare att upptäcka än den tysta. 
 
2.5.4 Den elektroniska mobbningen 
Som jag skrivit tidigare så är den här formen av mobbning den som vuxit fram i takt med den 
elektroniska utvecklingen som har varit den senaste tiden. Den här typen av mobbning kan 
bestå av hot, rykten eller att det sprids bilder och videofilmer genom elektroniska kanaler som 
sms, mms och mail. (www.friends.se) 
 
2.6 Åtgärdsprogram mot mobbning 
Det finns olika åtgärdsprogram mot mobbning. Nedan så presenterar jag några kända som 
riktar sig till det förebyggande arbetet.  
 
2.6.1 Olweus åtgärdsprogram 
Olweus (1991) har tagit fram ett åtgärdsprogram vars huvudmål är att minska eller helt 
förhindra problem med mobbning i skolan, och att förebygga uppkomsten av nya fall av 
mobbning. Förutsättningar för att dessa mål ska förverkligas är att de vuxna i skolan och 
hemma blir medvetna om omfattningen av mobbning i skolan. De vuxna ska också med allvar 
och engagemang gå in för att förändra sådana situationer. För att man på ett så konkret sätt 
som möjligt ska kunna arbeta med mobbningsproblemen på sin egen skola är väldigt viktigt 
att man samlar in så mycket detaljerad information som möjligt om förhållandena på skolan. 
Ett bra sätt att göra det på är att eleverna anonymt får besvara ett frågeformulär om mobbning. 
Olweus (1991) menar att man då får uppgifter om mobbningens omfattning, om hur ofta 
lärarna ingriper och talar med elever som är inblandade och om hur mycket föräldrarna 
känner till om vad deras barn är med om i skolan. Formuläret ger också upplysningar om hur 
många elever som är inblandade. I sitt åtgärdsprogram talar Olweus om åtgärder på skolnivå, 
klassnivå och på individnivå.  
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Målgruppen för åtgärderna på skolnivå är alla elever på skolan. Då skolan bestämt sig för att 
sätta igång med dessa åtgärder så bör skolan inleda arbetet med en studiedag där elever, 
rektor, lärare, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterskan deltar. ”Målet med studiedagen 
bör vara att komma fram till en övergripande handlingsplan mot mobbning, som skolan ska 
följa under en längre tid” (Olweus, 1991. s 5).  
En annan åtgärd på skolnivå för att motverka mobbning, är att se till att skolan har ett 
välfungerande rastvaktssystem. Resultat av undersökningar har visat att det förekommer 
mindre mobbning i skolor som har hög lärartäthet under rasterna. Olweus menar på att det är 
viktigt att skolan har god tillsyn över elevernas aktiviteter. Han skriver också att det viktigt 
för lärarna att utväxla information om vad som sker på rasterna för att öka elevernas trygghet.  
 
Olweus nämner att föräldramöten också är en åtgärd som man bör ta vara på denna nivå 
(skolnivå). Skolan måste ha ett nära samarbete med hemmen när det gäller arbetet mot 
mobbning. Man bör informera föräldrarna om skolans mobbningsarbete genom att bjuda in 
dem till samarbete i samband med ett föräldramöte. För att nå positivt önskade resultat så är 
det viktigt att lärare och föräldrar reagerar på samma sätt mot mobbning. När det gäller 
åtgärder på klassnivå nämner Olweus att det är viktigt för klassföreståndaren och eleverna att 
tillsammans komma fram till några enkla regler angående arbetet mot mobbning. Här är det 
viktigt att alla elever i klassen förstår reglerna samt att alla är överens om att reglerna ska 
följas. Då eleverna får vara med och bestämma reglerna kommer de att känna ett större ansvar 
över att reglerna kommer att följas. 
 
Beröm från lärarna är ett viktigt medel att påverka elevernas beteende på klassnivå. Det kan 
förväntas få gynnsamma effekter på andan i klassen. Elever som har ett negativt beteende ska 
få någon typ av sanktioner, negativa påföljder för att beteendet sak upphöra. Olweus nämner 
att det är viktigt med en kombination av beröm och konsekventa sanktioner för elevernas 
beteende. En regelbunden uppföljning och utvärdering av förhållandena i klassen i form av ett 
klassråd är positivt. Här deltar klassföreståndare och elever för att samtala om bland annat 
mobbning. Det är viktigt att klassen då och då har sammankomster där målet är att ha trevligt 
tillsammans. Det kan vara viktigt för elevernas förhållande till varandra. Det kan till exempel 
vara klassfester eller klassutflykter. Dessa gemensamma aktiviteter kan stärka ”vi-känslan” i 
klassen, vilket är positivt för det förebyggande arbetet mot mobbning. 
 
När det gäller åtgärder på individnivå är det viktigt att så fort som möjligt ha ett samtal med 
alla inblandade. Samtalen ska ske individuellt om det är flera som är inblandade. Budskapet 
till mobbaren eller mobbarna är tydlig vid det här samtalet: vi accepterar inte mobbning i vår 
klass/skola. Och här bör det göras klart att om inte mobbningen slutar kommer kraftigare 
åtgärder att vidtas. Viktigt att man har samtal med offret så att eleven kan lita på att de vuxna 
både vill och kan ge den hjälp han/hon behöver. Enligt Olweus måste dessa samtal ske 
varsamt. När klassföreståndaren upptäcker att elever i klassen mobbar eller blir mobbade ska 
denne underrätta föräldrarna. Det kan hända att föräldrarna behöver stöd och hjälp och att 
skolan kan bidra med detta eller ge råd om var de kan vända sig för att få hjälp. Pedagogen 
kan också ordna ett möte där alla inblandade, elever och föräldrar, deltar. Då är det viktigt att 
dessa möten följs upp för att bedöma och diskutera hur situationen har utvecklats. 
 
Olweus (1991) har undersökt effekterna av sitt åtgärdsprogram och det visar sig att 
förekomsten av mobbning minskat på skolor som arbetat med detta program. Det visade sig 
också att effekterna av detta arbete blev starkare med tiden. Olweus kunde konstatera att 
förbättringar skett i det sociala klimatet i klasserna. Det hade blivit bättre ordning, disciplin 
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och en mer positiv kamratanda på dessa skolor. Eleverna var även mer positivt inställda till 
skolan och skolarbetet vilket ökade trivseln i skolan.  
 
2.6.2 Gunnar Höistads åtgärdsprogram 
Höistad (2001) börjar med att påpeka att det finns saker som man bör undvika för att inte 
förvärra mobbningen: 

• Att aldrig diskutera mobbningen i helklass 
• Att aldrig peka ut mobbare eller offer i helklass 
• Att aldrig ställa mobbare till svars inför hela klassen 
• Att inte konfrontera mobbare och offer när en mobbningssituation pågår 
• Att aldrig tvinga elever att umgås med någon som ingen vill vara med 
• Att en vuxen aldrig får tillåta mobbning genom att direkt eller indirekt visa att man 

ogillar den elev som blir utsatt för mobbning. 
 
Enligt Höistad ska man ha beredskap mot mobbning i form av en organisation vars syfte är att 
arbeta förebyggande, åtgärdande samt uppföljande. Det är dessa tre nivåer förebyggande, 
åtgärdande och uppföljande, som arbetet ska ske på för att bekämpa mobbningen i skolan 
enligt Höistads åtgärdsprogram.  
 
Förebyggande arbete 
Höistad menar att man ska organisera en beredskap för att upptäcka mobbningen på skolan. 
Denna beredskap ska bestå av ett mobbningsteam och kamratstödjare på skolan. Det innebär 
då att det finns många personer som kan upptäcka mobbningen och avslöja alla inblandade. 
Mobbningsteamet ska bestå av blandad personal på skolan såsom lärare, vaktmästare, 
fritidspersonal och skolhälsovårdspersonal enligt Höistad. Anledningen till att det ska ingå 
olika personalkategorier i detta mobbningsteam är för att få en så vid syn som möjligt på 
eleverna och deras situation i skolan. För att mobbningsteamet ska lyckas med deras uppdrag 
är det viktigt att personalen som är med i detta team är respekterade av eleverna och har deras 
förtroende. Teamet måste även ha en god kännedom om skolans handlingsplan och om 
mobbningen som sker på skolan för att veta hur de ska gå tillväga när ett fall inträffar. Då ett 
fall inträffar är det viktigt att personalen är tydliga och direkta i sin kontakt med eleverna för 
att undvika missförstånd. 
 
Kamratstödjare är elever på skolan som kan stärka sammanhållningen i skolan och framställa 
skolans engagemang på ett tydligt sätt. En kamratstödjargrupp ska bestå av elever samt vuxna 
från mobbningsteamet. De vuxna ska handleda dessa elever i arbetet samt fungera som 
sammankallande. Eleverna är mycket värdefulla för att de ser mycket av det som händer på 
skolgården och i korridorerna på skolan. Eleverna ser oftast det som lärarna inte ser och 
Höistad poängterar att kamratstödjarnas huvuduppgift är att se elever som har det svårt och 
berätta det för någon vuxen på skolan. Det brukar också vara så att elever som mobbar eller 
blir utsatta för mobbning kan ta situationen på ett bättre sätt om skolkamrater ingriper i en 
mobbningssituation än om vuxna gör det. Höistad tar upp några viktiga uppgifter som 
kamratstödjarna har: 
 

• Hälsa på den som ingen brukar hälsa på 
• Prata med den som är utanför 
• Vara ett stöd 
• Ta med sig den som är utanför in i gemenskapen 
• Sätt dig bredvid den som är ensam 
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• Håll ett öga på vad som händer 
• Eventuellt ingripa 
• Rapportera till mobbningsteamet. 

 
Några andra sätt som också är bra enligt Höistad för det förebyggande arbetet, är att ha en 
kontakttelefon på skolan samt en låst brevlåda som sitter på en undanskymd plats. 
Kontakttelefonen är till för att elever ska kunna ringa och prata med någon vuxen om precis 
vad som helst. Eleven som ringer har då möjligheten att vara anonym. Enligt Höistad är detta 
till stor hjälp för den som vill ge sig till känna om de har rädslan för att göra det på andra sätt. 
Denna kontakttelefon ska ansvaras av mobbningsteamet på skolan och kan vara bemannad en 
till två gånger per vecka. Brevlådan som Höistad också nämner kan man använda då man vill 
ge sig till känna utan att bli upptäckt då brevlådan är låst och sitter på undanskymd plats. Man 
kan avslöja om man själv är mobbad eller om någon annan är mobbad eller mobbare. 
Ansvariga för brevlådan är mobbningsteamet och det är endast de vuxna i teamet som ska ha 
nyckeln till lådan och som tar del av innehållet. Höistad rekommenderar även 
värderingsövningar i det förebyggande arbetet mot mobbning. Med dessa övningar så gäller 
det inte att slå fast vad som är rätt eller fel utan att få igång diskussioner bland eleverna och ge 
alla utrymme för att framföra sina åsikter. Det handlar om att bearbeta olika värderingar som 
man har inom olika områden men också om att bland annat bli medveten om sina egna tankar 
och känslor. 
 
 
Åtgärdande arbete 
Enligt Höistad (2001) är det viktigt att mobbningsteam och kamratstödjare träffas regelbundet 
för att rapportera om man har något fall av mobbning som bör åtgärdas. Dessa regelbundna 
träffar ska även ske om det inte har uppdagats något fall av mobbning för att kolla av läget på 
skolan. Om det nu har upptäckts fall av mobbning ska teamet och kamratstödjarna träffas 
omedelbart. Det är här viktigt att man tar reda på allt som har hänt så att man har tillräckligt 
med underlag för att kunna agera och för att agera på rätt sätt. Man bör ta reda på hur länge 
det har pågått, hur det har gått till, var mobbningen ägt rum, vem eller vilka det är som har 
mobbat samt vem som blivit mobbad. Hur man sedan går vidare bestäms av mobbningsteamet 
som lägger upp en strategi där man pratar med dem som är inblandade och med personal som 
kan ha sett något. Höistad poängterar att dessa samtal som man har med alla inblandade är 
väldigt viktiga i detta arbete för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om fallet. 
Skolpersonalen bör vara försiktiga och inte plocka ut den drabbade för ett enskilt samtal 
direkt från klassen. Utan detta bör göras på telefon eller via ett hembesök. Anledningen till 
detta är att man till varje pris vill skydda och hjälpa den mobbade. När det gäller mobbaren 
eller mobbarna så är det annorlunda. Här så äger samtalen rum på skolan. Detta för att 
markera för alla på skolan att detta beteende inte accepteras. Två vuxna bör närvara vid dessa 
samtal där en leder samtalet medan den andra antecknar för att det inte ska vara någon tvekan 
om vad som sagts under samtalet. Höistad skriver att det är viktigt för de vuxna, som leder 
samtalet, att inte skälla på mobbaren då detta bara skapar en försvarsattityd. Samtalet ska vara 
ett samtal och inte ett förhör. Det är också viktigt att markera att det är beteendet som man 
inte accepterar och inte personligheten. Efter dessa samtal så kontaktar mobbningsteamet de 
inblandades föräldrar för att informera om vad som har hänt. Föräldrarna ska användas som 
en resurs i detta arbete för att stoppa mobbningen. När hemmen kontaktas är det viktigt att 
man är så positiv och konstruktiv som möjligt för att slippa få föräldrarna att inta en 
försvarsattityd.  
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Uppföljning 
För att mobbaren/mobbarna ska veta att skolan håller ett öga på dem så bör samtalen fortsätta. 
Samtalen bör fortsätta tills mobbningen upphört och personalen på skolan bör även 
kontrollera att det blivit bättre för alla inblandade.  
 
2.6.3 Farstamodellen 
Denna modell utvecklades på 80-talet av läraren Karl Ljungström (2006). Den bygger på ett 
arbetssätt mot mobbning som Pikas gjorde på 70-talet. Farstametoden är en metod som man 
använder sig av vid akuta fall av mobbning. Det går ut på att mobbningsteamet får besked om 
misstänkt mobbning och samlar in information om den aktuella händelsen, främst från offret. 
Därefter har man samtal med mobbaren/mobbarna. Är de flera som mobbar så tar man dem en 
i taget. Dessa samtal är starkt strukturerade där innehållet är bestämt i förväg. Mobbaren vet 
inte om samtalet i förväg utan mobbningsteamet informerar den undervisande läraren i förväg 
om att eleven kommer att hämtas av någon vuxen i mobbningsteamet. Anledningen till detta 
är enligt Ljungström (2006) att mobbaren/mobbarna inte ska kunna förbereda sig i förväg och 
har då svårare att komma med undanflykter. Han menar på att ”överraskningsmomentet” gör 
mobbaren mer öppen och pratbar vid samtalen. Ljungström rekommenderar att tiden från att 
man får första besked om misstänkt mobbning till inledda samtal med alla inblandade bör 
vara max 3-4 dagar. Efter ungefär en vecka har mobbningsteamet uppföljningssamtal med 
mobbaren/mobbarna. Perioden mellan de inledda samtalen och fram till uppföljningssamtalen 
fungerar som en kontrollperiod där man har kontakt med de inblandade. Föräldrarna kopplas 
in när man haft uppföljningssamtalen med dem inblandade. Enligt Ljungström är anledningen 
till detta att den första veckan efter samtalen är en mycket känslig period. Om 
förändringsprocessen störs av föräldrar som ifrågasätter så kan resultatet omintetgöras. Han 
poängterar att det är viktigt för varje skola att anpassa metoden efter sina egna förutsättningar 
och att det då kan kännas nödvändigt att göra vissa ändringar. 
 
2.6.4 Andra metoder och modeller mot mobbning 
Självklart finns det andra metoder och modeller i arbetet mot mobbning än de jag nämnt ovan. 
Exempel på andra modeller och metoder som jag inte har tagit upp är bland annat: Pikas 
Gemensamt-bekymmer-metoden och en modell som bygger mycket på Farstamodellens 
metodik, Österholmsmodellen. (Pippin, 2007) 
 
2.7 Likabehandlingsplan 
Som jag nämnde tidigare trädde en ny lag i kraft den 1 april 2006, lagen om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, även kallad barn- och 
elevskyddslagen. På Skolverkets hemsida (Skolverket, 2008) skriver man att denna lag kräver 
att varje skola har en likabehandlingsplan vars syfte är att presentera skolans arbete med 
elevers lika rättigheter gällande bland annat kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning 
eller funktionshinder, samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande 
behandling.  
Tidigare har skolorna haft någon form av handlingsprogram mot mobbning som nu har ersatts 
av likabehandlingsplanen. Skillnaden enligt handledningen Förebygga diskriminering, främja 
likabehandling (JämO, DO, HO, HomO & BEO, 2008) är att likabehandlingsplanen inte bara 
ska innehålla ett handlingsprogram mot mobbning, utan också presentera skolans arbete 
gällande barnens lika rättigheter samt det förebyggande arbetet mot diskriminering. Det 
handlar om att skapa en skolmiljö som är fri från trakasserier, diskriminering och annan 
kränkande behandling. Det är viktigt att likabehandlingsplanen förklarar begrepp som 
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, som lagen innehåller för att 
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underlätta för alla berörda gällande sina rättigheter och skyldigheter. Likabehandlingsplanen 
ska innehålla en överblick över de insatser som eleverna på skolan behöver för att främja 
deras lika rättigheter. För att kunna göra detta behöver man hitta och stärka skolans - och 
elevernas positiva förutsättningar genom att till en början skaffa sig kunskaper om varje 
särskild diskrimineringsgrund.  
I handledningen, Förebygga diskriminering, främja likabehandling, skriver man att det är 
viktigt att man följer en röd tråd mellan vision, nulägesanalys/kartläggning, tydliga mål och 
konkreta åtgärder, uppföljning och revidering. När det gäller visionen i likabehandlingsplanen 
så ska den tydligt markera skolans inställning till trakasserier, diskriminering och annan 
kränkande behandling. För att förebygga och motverka att negativa handlingar, som till 
exempel kränkande behandling, förekommer på skolan bör man göra en kartläggning av 
nuläget. Detta kan göras bland annat genom elevenkäter och regelbundna samtal med 
kamratstödjare och elevvårdsteam för att få reda på stämningen på skolan. Nästa steg blir att 
utforma tydliga mål och konkreta åtgärder för hur dessa mål ska nås och vem som bär 
ansvaret för att de följs. Till sist ska skolans likabehandlingsplan beskriva hur man årligen 
följer upp, utvärderar och vid behov reviderar planen.  
 
I handledningen, Förebygga diskriminering, främja likabehandling (2008), skriver man att 
skolan inte får glömma bort elevernas medverkan i likabehandlingsarbetet:  
 

”Det är viktigt att eleverna deltar i enlighet med förordning 2006:1083 i arbetet med 
likabehandlingsplanen. Utformningen och omfattningen av elevernas deltagande ska anpassas efter deras 
ålder och mognad”. (JämO, DO, HO, HomO & BEO, s 20.) 

 
Det är viktigt att skolan utformar en likabehandlingsplan utifrån skolans egna behov för att 
arbetet med likabehandling på skolan ska fungera så bra som möjligt.   
 
 
2.8 Skolans och föräldrarnas ansvar 
Pippin (2007) skriver i sin bok att det är viktigt för elever, föräldrar och skolpersonal att veta 
vilka lagar som gäller och hur man ska tillämpa dem. Pippin menar på att det är väldigt tydligt 
att mobbning är ett övergrepp som inte får förekomma i skolan. I läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, står det att ingen i 
skolan ska utsättas för mobbning och att alla tendenser till trakasserier aktivt ska bekämpas av 
alla som arbetar i skolan. Det är viktigt att läraren är uppmärksam och i samråd med övrig 
skolpersonal vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 
kränkande behandling. I Skollagen kan man också läsa att den som verkar inom skolan aktivt 
ska motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. 
 
Både i läroplanen (Lpo 94) och Skollagen så står det klart och tydligt vilket ansvar, alla som 
verkar i skolan, har gällande problemet med olika former av kränkande behandlingar. Pippin 
(2007) nämner att det är viktigt att man inte glömmer rektorns ansvar i det förebyggande 
arbetet mot mobbning och andra former av kränkande behandling. Detta finner man också i 
Lpo 94: 
 
”Rektorn har ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans 
handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, 
såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda.” 
 
I Lpo 94 nämns även att rektorn har ett särskilt ansvar när det gäller att upprätta kontakten 
mellan skola och hem. Denna kontakt kan bland annat tas om det uppstår problem och 
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svårigheter för eleven i skolan. Det är nämligen så att det är skolan som har till uppgift att 
skapa förutsättningar som får samarbetet att fungera mellan skolan och elevens föräldrar.  
Drugli (2003) skriver i sin bok att skolan lägger stor vikt i att etablera ett nära förhållande till 
elevens föräldrar då skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevens 
skolgång. Enligt Drugli (2003) ska detta samarbete finnas för att man tillsammans ska 
utveckla skolans innehåll och verksamhet.  
 
I en enkätundersökning (finns att hämta på www.stoppamobbning.se) som Pippin (2007) 
utförde på drygt 800 barn och ungdomar, så svarar 78 % av barnen och ungdomarna att 
föräldrar måste finnas med i arbetet mot mobbning. Pippin menar att det är väldigt svårt att 
stoppa mobbningen i skolan utan föräldrarnas medverkan. Hon skriver också hur viktigt det är 
för föräldrarna att de känner att de får vara delaktiga i arbetet mot mobbning.  
 

3. Metod  
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av två dokumentanalyser och 
semistrukturerade intervjuer. Dimenäs (2007) skriver att en kvalitativ undersökning bland 
annat handlar om motiv, innebörd, avsikt samt att identifiera och bestämma en företeelse och 
dess kännetecken och struktur. Av denna anledning har jag valt en kvalitativ undersökning för 
att bland annat försöka få svar på motiven, innebörden och vissa kännetecken vid mobbning. 
 
3.1 Urval 
Undersökningen har utförts på en skola i Västerås som har cirka 300 elever och 36 lärare. 
Undersökningsgruppen bestod av fyra elever och två lärare på skolan som intervjuades av 
mig. En av lärarna i undersökningsgruppen är med i skolans mobbingteam och den andra 
läraren är klasslärare för en årskurs sexa på skolan. Jag valde ut en lärare ur mobbingteamet 
för att få lite mer inblick i hur de jobbar och sedan en lärare utanför mobbingteamet för att se 
hur medveten pedagogen är i skolans arbete mot mobbning samt sitt eget förebyggande 
arbete. Jag bestämde mig för att välja ut elever ur en årskurs sex på skolan. Anledningen till 
det var att jag anser att man som elev då oftast har en klar uppfattning kring begreppet 
mobbning. I samråd med klassföreståndaren valde vi ut två killar och två tjejer till intervjun. 
Dessa elever skulle vara starka och trygga i sig själva och säga vad de tycker och tänker. 
Denscombe (2000) skriver att om syftet med intervjun är att gå på djupet i ett speciellt ämne 
och utforska det specifika i det ämnet så ska tyngdpunkten ligga på att välja nyckelpersoner 
på fältet, vilket i detta fall är eleverna och lärare. Han menar på att dessa nyckelpersoner som 
ingår i urvalet väljs medvetet för att de har något speciellt att bidra med gällande studien, 
vilket stärker mitt urval. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
Jag använde mig av vad Denscombe (2000) kallar semistrukturerade intervjuer. Jag valde 
denna metod för att den intervjuade då får använda sina egna ord och utveckla sina egna 
tankar. Enligt Denscombe (2000) inbjuder denna metod även till personliga erfarenheter och 
känslor vilket är till stor fördel anser jag. Jag kom också i kontakt med två dokument som var 
relevanta för min studie. Den ena var skolans likabehandlingsplan och det andra dokumentet 
var en enkätundersökning om den psykosociala arbetsmiljön på skolan som pedagogerna hade 
fått svara på. I denna undersökning om den psykosociala arbetsmiljön var det en fråga som 
jag ansåg var relevant med min studie. Det var en fråga om pedagogerna på skolan anser om 
de har tillräckliga redskap för att hantera våld, hot och kränkande särbehandling/social 
utstötning. Och redskap i detta fall kan handla om handlingsplaner, erfarenhet och kunskap. 
Jag anser att det är viktigt att pedagogerna har dessa redskap för att kunna förebygga och 
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stoppa mobbning. Min datainsamlingsmetod består alltså av semistrukturerade intervjuer samt 
två dokumentanalyser.  
 
3.3 Tillvägagångssätt 
Intervjuerna gick till så att jag träffade eleverna två och två och lärarna en och en i ett enskilt 
arbetsrum på skolan under skoltid. Jag ställde frågor (bilaga 1) till dessa personer om ämnet 
mobbning, hur skolan jobbar förebyggande, vad de tycker om skolans förebyggande arbete 
med mera. Alla intervjuer spelades in på band och transkriberades. Varje intervju varade i 
ungefär tjugo till trettio minuter.  
 
Innan intervjuerna ägde rum fick elevernas föräldrar ge sitt godkännande. Därför skickades 
det hem ett brev till dessa föräldrar (bilaga 2). När det gällde eleverna så behövde jag ha 
vårdnadshavarnas tillstånd för bandinspelningen och då jag glömde nämna detta i brevet som 
skickades hem med eleverna så ringde jag upp föräldrarna för att få deras tillåtelse.  Lärarna 
fick självklart också information innan intervjun för att sedan ta beslut om de vill ställa upp. 
Även rektorn på skolan informerades och gav sitt tillstånd.  
 
Jag kände att platsen för intervjuerna var ganska illa vald då det var ett arbetsrum. Det hände 
att intervjuerna avbröts på grund av att lärare kom in för att de behövde material som de hade 
i arbetsrummet. Det blev aldrig den lugna och ostörda miljön som man hade önskat sig vid 
intervjuerna. Detta kan ha påverkat resultaten som jag fick då man kände stressen och att man 
tappar uppmärksamheten och koncentrationen. Man kanske hade kunnat få ut mer av eleverna 
om intervjuerna inte blivit avbrutna. Det hade kanske också kunnat leda till fler och djupare 
diskussioner. Denscombe (2000) skriver att man som forskare måste finna en plats för 
intervjun som erbjuder avskildhet. Han skriver att det kan vara svårt på en skola då det är en 
stressig arbetsplats. Anledningen till att jag valde att ha intervjuerna på skolan var för att det 
är en plats som intervjupersonerna känner väl till och är trygga i.  
Jag kände att några av eleverna ville tillbaka till klassrummen så fort som möjligt så de inte 
missade för mycket av undervisningen. Detta kan också ha påverkat svaren från de eleverna 
då de inte ville fördjupa sig allt för mycket i frågorna just för att det då tar längre tid. 
Alternativet hade varit att man tagit intervjuerna efter skoltid och i ett rum där man kunnat 
genomföra intervjuerna i en lugn och ostörd miljö. Denscombe nämner att det är viktigt att 
forskaren meddelar den tilltänkte intervjupersonen i förväg om hur lång tid intervjun kommer 
att ta. Detta för att intervjupersonen ska kunna känna sig till freds om man känner sig 
upptagen med annat. Denscombe menar på att det är viktigt att man föreslår en 
överenskommen tidslängd till intervjun. I efterhand känner jag att jag behöver förbereda mig 
bättre vid intervjuer för att nå bästa tänkbara resultat. 
 
Gällande skolans likabehandlingsplan tog jag hjälp av en handledning som JämO 
(Jämställdhetsombudsmannen), DO (Ombudsmannen för etnisk diskriminering), HO 
(Handikappombudsmannen), HomO (Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning) samt skolverket genom BEO (Barn- och elevombudet) givit ut. Denna handledning 
går under namnet Förebygga diskriminering, främja likabehandling i skolan (2008). Här får 
man bland annat information om varför likabehandlingsplanen behövs i skolan. I 
handledningen finns också en checklista (Bilaga 3) över vad skolorna ska tänka på när man 
arbetar fram en likabehandlingsplan och är till hjälp för att kontrollera om 
likabehandlingsplanen kan fungera som ett konkret verktyg. Utifrån denna checklista har jag 
försökt analysera och bedöma skolans likabehandlingsplan. 
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När det gällde enkätundersökningen om den psykosociala arbetsmiljön på skolan som 
pedagogerna hade fått svara på, läste jag igenom hela men som jag nämnt tidigare 
koncentrerade mig på en fråga. Det var frågan om lärarna tyckte att de hade tillräckliga 
redskap för att hantera hot, våld och kränkande behandling. Jag nämnde detta i intervjuerna 
som man kan se resultatet av längre fram i studien. Enkäten delas ut årligen till lärarna som då 
svarar på dessa frågor. 
 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
Dimenäs (2007) skriver att när man nämner en studies validitet så handlar det om dess 
giltighet. Enligt Stukát (2005) så betyder detta att man mäter det som man avser att mäta, det 
vill säga att man studerar det man avser att undersöka. Och i mitt fall så innebär detta om jag 
ställt rätt frågor utifrån mitt syfte med undersökningen. Dimenäs nämner att en studies 
giltighet ökar om en vetenskapligt skolad person granskar materialet och ger förslag på 
förbättringar. I detta fall så är den vetenskapligt skolade personen som jag använde mig av 
min handledare som jag haft under denna undersökningsperiod. Reliabilitet handlar om en 
studies tillförlitlighet eller trovärdighet (Stukát, 2005). Denscombe (2000) skriver att för att 
nå en perfekt reliabilitet så ska en annan person kunna göra samma undersökning som man 
själv gjort och dra samma slutsatser samt få samma resultat. Här gäller då att man har en 
tydlig beskrivning av tillvägagångssättet vid insamlandet av information samt hur man 
bearbetat den informationen. Jag kan här vara ganska säker på att om en annan person gör 
samma undersökning som jag, inte kommer att komma fram till samma resultat då 
undersökningen inte är generaliserbar. Jag utförde min undersökning på min partnerskola och 
skulle en annan person utföra samma undersökning på en annan skola så skulle resultatet nog 
vara annorlunda. Detta på grund av att skolorna arbetar olika vid det förebyggande arbetet 
mot mobbning. Anledningen kan vara att man har olika kunskap samt att man använder sig av 
olika arbetsmodeller.  
Dimenäs (2007) skriver att reliabiliteten förbättras om intervjun spelas in på band då allt som 
sagts under intervjun kommer med. Fördelen med bandinspelning är också att man kan höra 
sig själv och om man kanske ställt någon ledande fråga vid intervjun. Dimenäs menar på att 
om man bara skriver ned svaren vid intervjuer så finns risken att man missar mycket samt att 
risken för misstolkningar ökar. Han menar på att ens tolkningar inte behöver vara vad som 
egentligen har sagts under intervjuerna. Att vara två personer vid intervjuer ökar reliabiliteten 
enligt Dimenäs. Då kan en intervjua medan den andre observerar intervjustunden. Men det är 
inte alltid som den intervjuade vill ha två personer närvarande då det kan kännas besvärande. 
Detta måste diskuteras från fall till fall. Då jag själv har utfört och analyserat datamaterialet 
utan någon annans synpunkter och tolkningar kan detta vara till en nackdel för reliabiliteten.  
 
3.5 Etiska hänsyn 
När det gäller olika forskningsprojekt så är det viktigt att forskaren tar hänsyn till vissa krav 
för att kunna genomföra sin undersökning. Stukát (2005) nämner i sin bok de fyra 
forskningsetiska principerna som fungerar som riktlinjer för hur man skyddar individerna som 
medverkar i undersökningen. Dessa principer ska svara upp mot ett individskydd i 
forskningen i form av:  
 
1. Information (Informationskravet) innan forskningen, där forskaren informerar de berörda 
om forskningsuppgiftens syfte. Informationen om syftet med undersökningen fick alla berörda 
innan intervjuerna gjordes för att de sedan skulle ta ett beslut om de ville ställa upp på att 
besvara frågorna. 



 17 

2.   Samtycke (Samtyckeskravet), där de berörda själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan. I detta fall har samtycket inhämtats från föräldrar, då eleverna är så unga, och 
skolans rektor.  
3.   Anonymitet (Konfidentialitetskravet), här så måste man som forskare ta hänsyn till de 
medverkandes anonymitet så att inte obehöriga kan ta del av de uppgifter som de 
medverkande har lämnat i undersökningen. Innan undersökningen informerades de berörda 
om deras anonymitet då varken namnet på skolan samt de personer som deltagit i 
undersökningen, kommer att nämnas. 
4.   Nyttjandekravet, innebär att man inte kommer att använda informationen som man samlat 
in till något annat syfte än det man informerade deltagarna om innan de gav sitt samtyckande. 
Personerna som medverkade i undersökningen informerades om att all information som 
samlas in från intervjuerna enbart kommer att användas för det syfte som undersökningen 
avser och inget annat. 
 
4. Resultat 
Nedan presenteras de resultat som jag fått och sammanställt från mina intervjuer med de 
lärare och elever som deltog i min undersökning. Jag har även valt att ta med några citat från 
intervjuerna för att göra läsningen mer intressant. Till sist kommer även resultatet från min 
dokumentanalys som i detta fall är en analys över skolans likabehandlingsplan. 
 

4.1 Resultat av intervjuer 
 
4.1.1 Intervju med elever 
 
Elevernas definition av vad mobbning är 
Eleverna var överens om att mobbning är när någon eller några säger eller gör elaka saker mot 
någon annan. Mobbning kan vara både verbalt och fysiskt och det ska ske upprepade gånger 
enligt eleverna. En av tjejerna ansåg att mobbning handlar om ”när man gör elaka saker mot 
en person varje dag”. Den andra tjejen menade att det var mobbning då ”då man hackar på en 
person hela tiden” och att detta kan ske verbalt och fysiskt: ” Man kanske slår den personen 
varje dag eller kallar personen för elaka saker.” I uttalandena finns också föreställningen om 
att mobbning sker över tid och inte kan härledas till ett enstaka tillfälle. Detta framkommer 
också his den andra tjejen som menar att mobbning ” är då någon är taskig och säger fula 
saker till en annan och tillägger att ”det måste personen göra flera gånger.” En av killarna 
menar också att mobbningen kan utformas i både slag och hån och att detta ska ske vid 
upprepade tillfällen: ”De kan skratta åt den personen eller slå på honom/henne varje dag. Det 
kan vara en eller flera personer som håller på” 
 
Skolans förebyggande arbete mot mobbning enligt eleverna 
Eleverna är medvetna om att det finns ett mobbningsteam på skolan som arbetar med frågor 
om mobbning. Men de visste inte hur skolan arbetar förebyggande mer än att det finns 
rastvakter på skolgården som ser till att ingen blir illa behandlad på rasterna. Eleverna tycker 
inte att de arbetar mycket förebyggande i klassen och att det kanske beror på att det inte 
förekommer så mycket mobbning på skolan. 
 

Jag tror inte att vi gör så jätte mycket. Något gör vi men inte så mycket. Det beror nog på att vi 
kanske inte har så mycket mobbning i skolan, inte vad man märker iallafall 
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En av tjejerna menade att arbete inte var så synlig: ”Man märker inte det. Det är inte något 
som man tänker på”. Av pojkarna var det en som inte hade någon riktig aning om hur skolan 
arbetade förebyggande mot mobbning så han svarade: ”nej. Jag vet faktiskt inte” på frågan. 
 
Temaveckorna som skolan har gällande det förebyggande arbetet mot mobbning är en viktig 
del av arbetet. Under dessa veckor arbetar man med bland annat teman som vänskap och 
kärlek. Pojkarna tycker att det är roligt att ha temaveckor då man har andra arbetsmetoder än 
vad de är vana vid. En av pojkarna uttryckte sig så här: ”Det är kul med temaveckor då vi 
arbetar på olika sätt. Vi får arbeta mycket praktiskt då vi får göra mycket saker”. Tjejerna 
tycker också att det är givande med temaveckor men att man saknar en uppföljning på 
arbetena samt att det ibland kan vara dålig information från de vuxna:  
 

Man förstår inte alltid syftet med temaveckorna. Jag tycker att det är tråkigt att man inte får 
fortsätta ha dem. De slutar så fort och så kommer man aldrig tillbaka till det arbetet. 

 
Eleverna saknar kamratstödjare på skolan. De tycker att elever ska vara mer delaktiga i det 
förebyggande arbetet eftersom det är eleverna det handlar om. En av tjejerna sade: ”det vore 
roligt att kunna hjälpa dem som blir utsatta. Man får också en chans att förstå vad det handlar 
om”. Pojkarna och tjejerna i intervjun nämnde också att det kan kännas lättare att prata med 
en jämnårig kamratstödjare än att gå direkt till en vuxen när man misstänker att någon blir 
utsatt för mobbning.  
 

Det kan kännas bra om man får prata med någon som är elev men lite äldre kanske. Då tror jag att 
det kommer att kännas bättre. Det känns lättare att prata med en elev än med en lärare. Det är inte 
lika jobbigt. Jag tycker inte lärare förstår riktigt hur jobbigt det kan vara på skolan för oss elever. 
Det skulle vara bra att ibland få prata med en elev, typ en kamratstödjare, om ett problem på 
skolan. 

 
Eleverna kan ibland tycka att lärarna är för snälla och behöver ta hand om fall med misstänkt 
mobbning på ett bättre och hårdare sätt. Intervjupersonerna tror också att elever tar ett större 
ansvar om man låter dem vara delaktiga i arbetet mot mobbning.  
 
Elevernas medvetenhet om skolans likabehandlingsplan samt handlingsplan mot 
mobbning 
Pojkarna har sett den men inte läst den själva. Tjejerna har tittat i den någon gång men har 
inte läst den noggrant. De är medvetna om att likabehandlingsplanen sitter på en tavla i 
korridoren. 
 
Vad eleverna tycker om skolans arbete mot mobbning 
Tjejerna tycker inte att lärarna på skolan gör tillräckligt för att hjälpa de som blir utsatta. De 
känner att den eller de som utsätts för mobbning inte får det stöd och hjälp som behövs. De är 
lite osäkra på om lärarna har de kunskaperna som behövs för att hantera ett fall av mobbning. 
Anledningen till att tjejerna tycker detta är på grund av lärarnas arbete vid ett fall då en av 
deras vänner var mobbad. De tycker att lärarna inte var seriösa nog för att hjälpa eleven som 
blev mobbad. 

 
Lärarna kanske inte är speciellt insatta i dagens mobbning som det är nu. Dem kanske inte har 
erfarenheten. 

 
En av pojkarna sade att han inte visste så mycket om skolans arbete men att ”skolan borde 
göra ett bra jobb eftersom det förekommer så lite mobbning på skolan”. 
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4.1.2 Intervju med lärare 
 
Lärarnas definition av mobbning 
Mobbning är enligt lärarna när en eller flera systematiskt trakasserar en eller flera elever 
under en längre period. Detta kan ske både fysiskt och psykiskt enligt lärarna. En av lärarna 
uttryckte sig såhär:  
 

Det var inte länge sedan som jag läste boken Mobbning och människovärde som Gunnar Höistad 
skrivit. Jag tycker att han beskriver begreppet mobbning på ett bra sätt då han förklarar att det är 
när en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid utsätter en eller flera individer för 
negativa handlingar. Man får inte glömma att detta kan ske både fysiskt och/eller psykiskt. 

 
Skolans förebyggande arbete enligt lärarna 
 
Lärarna nämnde mobbningsteamets betydelse i arbetet mot mobbning och att de vuxna på 
skolan som med i denna grupp har ett stort ansvar för skolans rutiner kring arbetet med 
mobbning.  

 
Mobbningsteamets uppgift är att arbeta förebyggande och att ingripa vid fall som handlar om 
mobbning och annan form av kränkande behandling. Mobbningsteamet ansvarar också för rutiner 
och all dokumentation. 

 
Enligt lärarna arbetar skolan mycket med värderingsövningar som de anser har en viktig 
betydelse i det förebyggande arbetet mot mobbning. Man arbetar även med något som kallas 
för Charlieprojektet som innebär att eleverna i regelbundna övningar, rollspel och lekar, får 
lära sig förstå, uttrycka och hantera sina känslor. Eleverna får med dessa övningar hjälp med 
att bygga upp sin självkänsla, emotionella intelligens och sociala kompetens. Men lärarna 
framför i intervjun att alla lärare på skolan inte hinner med Charlieprojektet på grund av 
tidsbrist. 
 
Lärarna kom in på skolans temaveckor som är den del av det förebyggande arbetet mot 
mobbning. De nämnde att eleverna får arbeta med olika teman varje termin som handlar 
mycket om gemenskap och allas lika värde. 

 
Skolan har olika temaveckor någon gång varje termin. Den här terminen har skolan till exempel 
haft en vecka som de kallade för ”våga vara vänlig” - veckan som gick ut på att lära känna varandra 
bättre. Eleverna fick då i uppdrag att intervjua varandra för att på så sätt lära känna varandra bättre. 
 

I intervjun med lärarna kom det fram att skolan varje termin delar ut en enkät där eleverna får 
svara på frågor om trivseln på skolan. Och här så innefattas mobbning och annan form av 
kränkande behandlingar.  
 

Elevenkäten är en del av det förebyggande arbetet för att se över trivseln på skolan och kunna göra 
en bedömning. Det är ett bra sätt för oss att se hur eleverna mår på skolan och om det är något som 
vi inte är medvetna om. 

 
När det gäller lärarnas förebyggande arbete i klassrummen svarade en av lärarna: ”Jag 
försöker vara uppmärksam i klassrummet om det förekommer någon illa behandlig av någon 
elev. Jag arbetar mycket med värdegrundsövningar och har diskussioner med eleverna”. De 
vuxna på skolan uppmanar varandra att vara extra uppmärksamma under lektionstid genom 
att lyssna och se för att upptäcka om någon elev blir illa behandlad. 
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Kamratstödjarrollen som eleverna saknar och gärna vill ha på skolan i ett förebyggande syfte 
är något som lärarna inte är lika positiva till: 
 

Vi har pratat om att ha kamratstödjare på skolan men är inte riktigt intresserade då vi tycker att vi 
lägger ett stort ansvar på barnen. Eleverna själva har önskat det men det har då inte blivit av på 
grund av detta. 

 
Det lärarna är mycket positiva och stolta över, som kom fram i intervjuerna, är skolans 
rastvaktssystem som de tycker har varit en viktig del av skolans förebyggande arbete mot 
mobbning.  
 

Här har man som vuxen på skolan bra koll på vad som händer på rasterna och vi finns där om 
någon elev vill prata. Jag tror eleverna känner sig ganska trygga då det finns vuxna i närheten. 

 
Lärarnas medvetenhet om skolans likabehandlingsplan samt handlingsplan mot 
mobbning 
 
Enligt lärarna ska personalen på skolan i början på varje läsår informeras om 
likabehandlingsplanen och dess innehåll samt innebörd. Lärarna på skolan ska i och med 
denna information vara medvetna om att likabehandlingsplanen utvärderas och eventuellt 
revideras i slutet på varje läsår. 

 
Skolans arbete mot mobbning enligt lärarna 
Skolans arbete mot mobbning fungerar bra tycker lärarna. Det har varit lite mobbning på 
skolan. Då några av dessa har varit svåra som skolan inte kunnat lösa på egen hand, har man 
tagit in en socialpedagog utifrån för att ge stöd i arbetet. Enligt lärarna har många vuxna på 
skolan fått någon form av utbildning i samtalsmetodik men inte alla. Det skulle behövas mer 
utbildning inom detta område tycker lärarna. Lärarna är tveksamma till om alla vuxna på 
skolan har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att känna sig helt trygga i arbetet mot 
mobbning. En av lärarna nämner att de har haft en föreläsning om mobbning och 
konfliktslösning för alla vuxna på skolan, men att detta var för fem år sedan. 

 
Lärarna om elevernas och föräldrarnas medvetenhet om att det finns en 
likabehandlingsplan på skolan 

 
Alla elever på skolan ska veta att det finns en likabehandlingsplan och vilka som är med i 
mobbingteamet. Elever och föräldrar informeras i början på läsåret om likabehandlingsplanen. I 
början på varje termin ska även mobbingteamet gå runt i alla klasser och presentera sig själva och 
likabehandlingsplanen. 

 
På föräldramötena varje termin går lärarna igenom likabehandlingsplanen med föräldrarna 
som där får med sig en likabehandlingsplan hem. Detta för att föräldrarna ska bli medvetna 
om syftet med likabehandlingsplanen samt få en helhetssyn över skolans arbete gällande 
mobbning och annan kränkande behandling. 
 
4.2 Resultat av dokumentanalys 
Dokumentanalysen som jag utförde, då jag undersökte skolans likabehandlingsplan, gick till 
på sådant sätt att jag utgick från den handledning, Förebygga diskriminering, främja 
likabehandling i skolan, som Barn och Elevombudsmannens (BeO), 
Handikappombudsmannen (HO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och HomOs 
(ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning) givit ut som ett stöd till 
skolorna i arbetet med likabehandlingsplaner. I denna handledning finns en checklista (Bilaga 
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3) som kan fungera som ett verktyg i arbetet med likabehandlingsplaner. Checklistan 
innehåller åtta punkter som jag använt mig av vid analysen av skolans likabehandlingsplan.  
 
1. Nu gällande plan: Skolans likabehandlingsplan är aktiv enligt barn- och elevskydd lagens 
krav. Skolan har endast haft en handlingsplan mot mobbning tidigare. Skolans 
likabehandlingsplan för läsåret 2008/2009 är den första som skolan har trots att lagen trädde i 
kraft år 2006. Anledningen till att det tagit tid med en likabehandlingsplan är att man velat 
utvärdera skolans arbete mot mobbning innan man strukturerar fram skolans 
likabehandlingsplan.   
 
2. Här spelar elevernas samverkan en roll. Detta är något som saknas i skolans arbete på 
grund av att de vuxna inte vill lägga det ansvaret på eleverna. 
 
3. Skolans nuvarande arbete mot mobbning och annan kränkande behandling är en bra början 
när man arbetar fram en likabehandlingsplan. Den aktuella skolan har som tidigare nämnts ett 
mobbningsteam samt ett fungerande rastvaktssystem. De vuxna på skolan har regelbundna 
planerade samtal för att kunna göra en kartläggning av stämningen på skolan. En annan metod 
vid kartläggningen är att använda sig av enkäter där elever får svara på frågor gällande 
trivseln på skolan. Skolan använder sig av dessa enkäter varje termin för att de vuxna ska få 
en bild av skolsituationen. Det förebyggande och nuvarande arbetet mot mobbning beskrivs 
på ett bra och tydligt sätt i skolans likabehandlingsplan. 
 
4. Skolans likabehandlingsplan innehåller tydliga och mätbara mål som är formulerade så de 
kan utvärderas. Här beskrivs det vad det är som skolan vill och det är att alla visar respekt för 
varandra och att alla på skolan ska känna sig trygga. 
 
5. Åtgärderna som planen innehåller för det förebyggande arbetet och främjande arbetet är väl 
beskrivna i skolans likabehandlingsplan. Man har en handlingsplan mot mobbning, man har 
en likabehandlingspolicy där det framgår vem som är ansvarig för respektive åtgärd och så 
har man en kvalitetssäkring där man följer vissa rutiner för att säkra kvalitén i arbetet kring 
likabehandlingsarbetet. 
 
6. Det framgår i likabehandlingsplanen att de resurser som skolan har för att genomföra 
likabehandlingsarbetet är elever, lärare och föräldrar.  
 
7. I skolans likabehandlingsplan presenteras rutinerna för hur skolan informerar och förankrar 
arbetet med likabehandlingsarbetet hos elever, lärare och föräldrar. 
 
8. Skolans utvärdering samt revidering av likabehandlingsplanen beskrivs i skolans 
kvalitetssäkring där skolan redogör för sina rutiner i arbetet med likabehandling. 
 
En viktig del av likabehandlingsarbetet är den handlingsplan mot mobbning som skolan har. 
Här är viktiga punkter som BEO, HO, DO och JämO (2008) tycker bör finnas med i skolans 
handlingsplan mot mobbning: 

• Handlingsplanen ska följas upp varje år då nya mål och åtgärder kan behövas 
formuleras 

• I handlingsplanen ska det framgå hur skolan arbetar för att förebygga och förhindra 
uppkomsten av trakasserier och annan kränkande behandling.  

• Handlingsplanen ska innehålla hur skolan arbetar för att upptäcka, utreda, åtgärda och 
följa upp fall av mobbning. 



 22 

• Det bör i handlingsplanen konkretiseras vad som menas med kränkande behandlingar 
och trakasserier som har samband med till exempel kön, religion och funktionshinder. 

• Handlinsplanen ska också innehålla riktlinjer för hur en utredning går till.  
 
Skolans handlingsplan mot mobbning finns med i likabehandlingsplanen och innehåller de 
punkter som visas ovan.  
 
4.3 Sammanfattning av resultat 
Eleverna var överens om att mobbning är när någon eller några säger eller gör elaka saker mot 
någon annan. Mobbning kan vara både verbalt och fysiskt och det ska ske upprepade gånger 
enligt eleverna. För lärarna är mobbning när en eller flera systematiskt trakasserar en eller 
flera elever under en längre period. Här ser man att eleverna och lärarna är ganska överens om 
vad de definierar som mobbning.  
 
I det förebyggande arbetet nämnde eleverna och lärarna att det finns ett mobbningsteam på 
skolan som behandlar frågor om mobbning. Lärarna och eleverna nämnde att skolan också har 
rastvakter på skolgården för att se till att ingen blir illa behandlad på rasterna. Enligt lärarna är 
det en trygghet för eleverna att ha vuxna på skolgården. Projekt Charlie som handlar mycket 
om det förebyggande arbetet mot mobbning där lärarna arbetar med värderingsövningar i 
klasserna, nämndes bara av lärarna och inte av eleverna. Alla lärare arbetar inte med projekt 
Charlie på grund av tidsbrist. Lärarna försöker även vara extra uppmärksamma i klassrummet 
om det förekommer att någon elev behandlas illa. En gång per termin delar skolan ut en enkät 
där eleverna får svara på frågor om deras trivsel på skolan vilket innefattar mobbning. Skolan 
har också olika teman varje termin som handlar om bland annat vänskap och respekt. 
  
När det gäller skolans arbete mot mobbning tycker tjejerna att lärarna på skolan inte gör 
tillräckligt för att hjälpa de som blir utsatta. Tjejerna känner att den eller de som utsätts för 
mobbning inte får det stöd och hjälp som behövs. Tjejerna och lärarna som intervjuades är lite 
osäkra på om de vuxna på skolan har tillräcklig kompetens för att hantera fall av mobbning 
och annan form av kränkande behandling. Pojkarna vet inte så mycket om skolans arbete men 
tror att skolan gör ett bra jobb eftersom det förekommer så lite mobbning. Eleverna vill vara 
mer delaktiga i skolans mobbningsarbete där de kan tänka sig att vara med i skolans 
mobbningsteam samt vara kamratstödjare. Här håller inte lärare med då de inte vill lägga ett 
sådant stort ansvar på eleverna. Till sist tycker lärarna att skolan arbetar på ett bra sätt och att 
det har varit lite mobbning på skolan.  
 

5. Resultatanalys 
Lärare och elever som intervjuades var ganska överens om att definiera mobbning som ett 
begrepp då någon eller några personer trakasserar en eller flera elever på skolan. 
Trakasserierna kan vara av fysisk och/eller psykisk karaktär samt ske upprepande gånger. 
Detta stämmer ganska överens med definitionen som Olweus (2003), Höistad (2001) samt 
organisationen Friends har av begreppet mobbning. Nyckelbegrepp som används för att 
definiera mobbning i dessa fall är: trakasserier, upprepande gånger, av olika karaktär och 
riktat mot en särskild person. 
 
I det förebyggande arbetet nämns mobbningsteamet av lärare och elever. Eleverna verkar inte 
vara så insatta i mobbningsteamets arbete mer att än att teamet kopplas in då fall av mobbning 
uppdagats. Lärarna däremot är väl insatta i teamets arbete då de har en regelbunden kontakt. 
Höistad (2001) nämner att skolan ska ha en beredskap för att upptäcka mobbningen på skolan 
och detta i form av bland annat ett mobbningsteam. Han nämner också att syftet med 
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mobbningsteamet är att arbeta förebyggande, åtgärdande samt uppföljande. Pippin (2007) 
nämner i sin bok, Livet är ett mirakel – så stoppar vi mobbning, att skolan ska ha ett 
trygghetsteam bestående av olika skolledarrepresentanter som ska arbeta förebyggande för att 
stoppa mobbning skolan. I hennes fall så är trygghetsteam ett annat namn för mobbningsteam. 
Eleverna och lärarna nämnde kamratstödjare i det förebyggande arbetet men med olika 
synpunkter på det. Eleverna i min undersökning tycker att detta är ett sätt för barnen på skolan 
att bli mer delaktiga i det förebyggande arbetet samt att det kan leda till att eleverna tar mer 
ansvar. Eleverna i undersökningen anser att det är lättare för elever att prata med en annan 
elev, som i detta fall kan vara en kamratstödjare, än en vuxen på skolan då man misstänker 
fall av mobbning. Lärarna är inte lika intresserade av att ha kamratstödjare då de anser att man 
lägger för stort ansvar på eleverna. Höistad (2001) tycker att kamratstödjare är bra att ha i det 
förebyggande arbetet mot mobbning då han anser att eleverna är mycket värdefulla i detta 
arbete. Han menar på att eleverna är värdefulla på så sätt att de ser oftast det som lärare inte 
ser på skolgården och i skolans korridorer. Detta är då kamratstödjarens huvuduppgift; att se 
elever som har det svårt och behandlas illa av andra på skolan. Precis som eleverna i intervjun 
så nämner Höistad att elever kan ta dessa situationer på ett bättre sätt om en skolkamrat 
ingriper än om det är en vuxen. Höistad tycker att det är viktigt att eleverna känner sig trygga 
i sina roller som kamratstödjare. För att eleverna ska kunna göra det bör de få en utbildning. 
Denna utbildning kan ges av de vuxna på skolan eller så finns möjligheten att kontakta 
organisationen Friends som utbildar elever till kamratstödjare. Pippin (2007) nämner något 
som liknar kamratstödjarrollen. Hon beskriver ett arbete som kallas för Mombusmodellen. 
Här går arbetet ut på att ett antal elever blir tilldelade titeln Mombus, som är en förkortning av 
mobbningsombudsmannen. Arbetet går ut på att eleverna själva tar ett ansvar för att hålla ett 
öga på det som händer runtomkring på skolan för att sedan rapportera det till de vuxna på 
skolan. 
 
Rastvaktssystemet som nämndes i intervjuerna är av stor betydelse för det förebyggande 
arbetet enligt den tidigare forskningen. Olweus (1991) nämner att undersökningar visar på att 
det förekommer mindre mobbning på skolor som har ett fungerande rastvaktssystem. Lärarna 
i intervjun tror att eleverna känner sig trygga då det finns vuxna i närheten vilket kan leda till 
mindre fall av mobbning. Här nämner Olweus att det är viktigt för rastvakterna att dela med 
sig av informationen, om vad som sker på rasterna, till alla vuxna på skolan för att öka 
tryggheten bland eleverna. Pippin (2007) använder beteckningen rastvärd istället för rastvakt. 
För henne är det en vuxen person som har kunskap om mobbning och befinner sig på 
skolgården eller inne i skolan bland eleverna under rasterna.  
 
Under intervjuerna med lärarna så nämndes värderingsövningar i det förebyggande arbetet 
som man anser är viktigt. Höistad tycker att detta är en bra metod att använda sig av för att 
starta samtal i grupper för att bearbeta olika värderingar inom områden som bland annat 
behandlar attityder, känslor och tankar.    
 
När det gäller frågan om skolans arbete mot mobbning var tjejerna inte så positiva till lärarnas 
sätt att hantera fall där misstänkt mobbning förekommer. Tjejerna tror att det kan bero på att 
lärarna saknar den kompetens som krävs för att hantera mobbningsfall. Killarna visste inte så 
mycket om det arbetet men tror att skolan gör ett bra jobb då det har funnits få fall av 
mobbning på skolan. Olweus (1991) undersökningar visar på att lärare gör ganska lite för att 
förhindra mobbning på skolan. Här är det är enligt Olweus viktigt att påpeka att det finns 
skillnader mellan skolor. Eleverna i Olweus undersökningar menar på att lärarna inte gör 
tillräckligt mycket för att stoppa mobbningen av olika anledningar. Det kan vara så att lärarna 
inte bryr sig om eleverna eller inte vill bli involverade. Det kan även bero på att lärarna inte 
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vill att det ska uppmärksammas på grund av att det kan ge skolan dåligt rykte. För att reducera 
mobbningen på skolan är det enligt Olweus viktigt att de vuxna på skolan tydligt visar att de 
är emot mobbning och att de alltid lyssnar på eleverna när de vill berätta att de varit utsatta för 
mobbning. Höiby (2004) tycker att läraren en den viktigaste aktören i en klass då god 
kamratskap ska utvecklas. Hon menar på att barn inte lär sig det de ska när de är otrygga och 
därför bör utvecklandet av god kamratskap prioriteras tidsmässigt i förhållande till andra 
uppgifter. Utan lärarnas engagemang i arbetet med god kamratskap så faller hela syftet med 
arbetet skriver Höiby. 
När det gäller enkätundersökningar som den berörda skolan har varje termin så nämner 
författarna till boken Skolan – en arena för mobbning (Skolverket, 2002), att detta är ett bra 
sätt att använda sig av för att reducera mobbning på skolor. Författarna menar på att de vuxna 
på skolan då får en god kännedom om elevernas erfarenheter av mobbning samt hur 
skolsituationen ser ut hos eleverna. För att dessa undersökningar ska ge en positiv effekt så 
måste de genomföras kontinuerligt. Höiby (2004) anser att det finns en nackdel med 
enkätundersökningar som man bör vara medveten om. Och det är att den inte ger en precis 
bild av det sociala livet i klassen och skolan, eftersom det oftast inte ställs uppföljningsfrågor 
samt fördjupningsfrågor. Skolan bör då tänka på att ge barnen en möjlighet till att prata med 
en vuxen för att de då vågar öppna sig och berätta hur de har det i skolan.   
 

6. Diskussion 
Studiens syfte är att undersöka hur en skola i Västerås arbetar förebyggande för att förhindra 
mobbning bland elever på skolan. 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Intervjuer 
Jag valde att tillfråga en lärare ur mobbningsteamet för att få lite mer inblick i hur de jobbar 
och sedan en lärare utanför mobbingteamet för att se hur medveten pedagogen är i skolans 
arbete mot mobbning samt sitt eget och skolans förebyggande arbete. Lärarna som tillfrågades 
fick reda på syftet med undersökningen innan de tackade ja till att medverka i intervjun. Jag 
valde två lärare som jag har haft kontakt med under min utbildning vilket gjorde att 
intervjuerna flöt på väldigt bra och kändes naturliga. Jag tror inte att svaren hade varit 
annorlunda om jag hade valt lärare som jag inte haft kontakt med tidigare så länge de fick den 
information som behövdes innan intervjun och att de själva bestämde om de ville medverka 
eller inte.  
 
Gällande eleverna som medverkade i intervjuerna, valdes de ur årskurs sex på den berörda 
skolan. Anledningen till det är som jag tidigare nämnt att jag anser att man vid denna ålder 
har en ganska klar uppfattning om begreppet mobbning. Det är viktigt att få sagt att jag 
absolut tror att yngre elever är medvetna om att mobbning är något som inte accepteras vare 
sig det är på skolan eller inte. Men för mig var det också viktigt att eleverna som valdes ut i 
samråd med elevernas klassföreståndare var starka och trygga i sig själva för att då kunna 
säga vad de tycker och tänker om bland annat mobbning och skolans arbete mot mobbning. 
Man får inte glömma bort att det är lika viktigt att eleverna själva vill medverka i 
undersökningen och inte känna att de blir tvingade. Detta var jag väldigt noga med innan 
intervjuerna ägde rum. Jag informerade eleverna om att de själva har rätt att bestämma över 
sin medverkan men att jag fortfarande även måste ha föräldrarnas tillåtelse.  
 
När det gäller valet av semistrukturerade intervjuer så kändes det rätt med tanke på att 
personerna i intervjuerna bland annat kan använda sig av sina personliga erfarenheter. I detta 
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fall tycker jag att det är till stor fördel om man vill undersöka om elever och lärare uppfattar 
skolans arbete lika. Här förklarar Dimenäs (2007) att ett svar inte bara är en åsikt eller en 
synpunkt utan grundar sig mycket på egen erfarenhet. Och att få ta del av elevernas och 
lärarnas erfarenheter har varit givande för mig i denna studie. Att använda sig av bandspelare 
vid intervjuerna var för mig väldigt positivt för att då inte missa någon viktig information 
samt att man får höra om man själv ställt någon ledande fråga. Detta kan då omedvetet leda 
intervjupersonerna till något som jag kanske själv tycker och tänker vilket inte är syftet. Jag 
lade märke till att jag vid ett antal tillfällen under intervjuerna med eleverna, ställde ledande 
frågor vilket kan ha lett till att eleverna gav ett svar som kanske inte riktigt var det de själva 
tycker och tänker. Jag får ta till mig detta och tänka på det i fortsättningen då jag tycker att 
denna teknik (intervjuer) är till bra hjälp i mitt kommande yrke för att få veta vad eleverna 
tycker och tänker. Tidigare nämnde jag att platsen för intervjun var illa vald då vi inte fick 
sitta ostört och diskutera vilket kan ha lett till att eleverna och jag blev okoncentrerade. För 
min del gäller det att vid nästa tillfälle göra lite bättre efterforskningar vid val av plats. Det är 
väldigt viktigt att man får den lugn och ro vid dessa tillfällen för att få ut det bästa möjliga 
från diskussionerna. I efterhand så känner jag att man kanske borde ha undersökt hur övriga 
elever och lärare uppfattar skolans arbete gällande mobbning i form av en enkätundersökning. 
Men samtidigt känner jag att intervjuerna gav mycket information och tog mycket tid vilket 
gör att man inte hade hunnit med att analysera enkätundersökningarna.  
 
Dokument 
Gällande likabehandlingsplanen som jag tidigare nämnt, har jag utgått från den handledning 
som JämO, DO, HO, HomO samt BEO (2008) givit ut för att stödja skolorna i deras arbete 
med likabehandlingsplaner. Informationen i denna handledning som dessa organisationer givit 
ut var till stor nytta vid analysen av skolans likabehandlingsplan. Det underlättade för mig att 
analysera likabehandlingsplanen utifrån de förslag som anges till att utforma en sådan plan. 
Förslagen som anges är till för att hjälpa skolor att kontrollera om deras likabehandlingsplan 
är ett fungerande verktyg i arbetet med lika behandling.  
 
När det gäller enkätundersökningen som jag tog del av gällande lärarnas psykosociala 
arbetsmiljö så var den intressant just för att de vuxna har en viktig uppgift i arbetet mot 
mobbning och att vissa av eleverna i undersökningen inte tyckte att lärarna gör ett bra arbete i 
fall som handlar om mobbning och annan kränkande behandling. Jag hade kunnat gå vidare 
och undersökt frågan om lärarna har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att hantera 
fall av bland annat kränkande behandling lite djupare. Men här så räckte inte tiden till.  
 
Som jag tidigare nämnt när det gäller likabehandlingsplanen så är det viktigt att man följer en 
röd tråd mellan vision, nulägesanalys/kartläggning, tydliga mål och konkreta åtgärder, 
uppföljning och revidering. Skolan där jag utfört min studie tycker jag, utifrån min analys, har 
lyckats med att följa denna röda tråd i sin likabehandlingsplan. Skolan har en väl 
genomarbetad likabehandlingsplan som kan komma att fungera som ett bra och konkret 
verktyg i arbetet med likabehandling. 
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Det var intressant att jämföra lärarnas tankar och erfarenheter med elevernas vid intervjuerna. 
Hur medvetna är egentligen lärarna om eleverna vetande gällande skolans arbete mot 
mobbning? Av de resultat man fått så känns det som att lärarna tycker att eleverna är väl 
informerade om skolans arbete mot mobbning. Men ska man döma av resultaten från 
intervjuerna anser jag att lärarna borde tänka om. Eleverna känner inte till hur 
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mobbningsteamet arbetar trots att lärarna nämnde att mobbningsteamet går runt i alla klasser i 
början på varje termin för att informera om deras arbete. Är det så att eleverna inte är 
intresserade då de kommer och väljer därför att inte lyssna? Eller är det så att dessa möten inte 
sker även om lärarna påstår det? I skolans likabehandlingsplan står det skrivet att skolan har 
ett aktivt mobbningsteam. Är det så att teamet är så aktivt som lärarna påstår? Vad menar man 
när man skriver att mobbningsteamet är aktivt? Man blir lite fundersam över 
mobbningsteamets aktiva arbete då eleverna inte är speciellt insatta i teamets arbete gällande 
ansvar, uppgifter och rutiner. Man kan behöva se över sina rutiner och där kanske komma 
fram till vad orsaken kan vara då vissa av eleverna är omedvetna om mobbningsteamets 
arbete. Det kan som jag nämnt tidigare bara vara så att vissa elever inte visar intresse för 
mobbningsteamets arbete. Och då bör skolan fundera på vad orsaken kan vara och finna en 
lösning på det. En lösning som jag ser det, är att erbjuda elever att vara med i detta team för 
att på så sätt få eleverna mer engagerade.  
 
Jag fortsätter med det förebyggande arbetet och går in lite på hur lärarna arbetar i 
klassrummen. Enligt eleverna tror de inte att det görs speciellt mycket. De är medvetna om att 
de gör någonting men inte så mycket. En elev svarade i intervjun att hon inte tänker på det 
och att det inte är något man lägger märke till. Ska man utgå från lärarnas svar på samma 
fråga arbetar de mycket med värderingsövningar samt att det enligt skolans 
likabehandlingsplan förs fortlöpande diskussioner i klasserna om mobbning. Man blir lite 
fundersam över skolans likabehandlingsarbete då eleverna i min undersökning tycker att de 
inte arbetar mycket i förebyggande syfte. Nu ska man självklart inte utgå ifrån att alla elever 
tycker och känner som eleverna i intervjuerna gör. Men kan det vara så att eleverna inte 
förstår syftet med värderingsövningarna samt de diskussioner som förs i klassrummen? Om så 
är fallet är det viktigt för de vuxna på skolan att förklara syftet för eleverna och att sedan 
försöka placera det som diskuteras i olika sammanhang. Att eleverna får vara mer delaktiga i 
likabehandlingsarbetet än vad de är idag kan också resultera i att eleverna uppmärksammar 
likabehandlingsarbetet bättre än de gjort tidigare. Ska lärarna få bestämma om eleverna ska 
vara mer delaktiga i arbetet? Eller ska det vara så att lärare, elever och föräldrar gemensamt 
tar det beslutet?  De intervjuade eleverna tycker att skulle vara bra om elever också är med i 
mobbningsteamet och inte bara lärare. Eleverna i undersökningen anser att det är bra om 
lärarna får höra elevernas synpunkter. Och här håller BEO (Barn och elevombudsmannen) 
med då BEO anser att det är vikigt att involvera barnen och eleverna i detta arbete med att ta 
fram, följa upp och se över arbetet mot mobbning. Låter man eleverna vara delaktiga i arbetet, 
så kommer de känna ett stort ansvar och verkligen kämpa för arbetet mot mobbning. Att 
eleverna själva kommer med förslaget om att ha kamratstödjare på skolan är ett steg i helt rätt 
riktning. Eleverna har själva kommit med den idén tyder på att man är villig och känner för att 
göra ett försök att ta ett sådant ansvar. Eleverna kan dessutom gå en kamratstödjarutbildning 
för att känna sig trygga i sitt uppdrag samt att få mer kunskap om mobbning. Att låta eleverna 
var mer delaktiga tror jag kommer att leda till att elever och lärare gemensamt arbetar för en 
positivare skolanda samt att eleverna får möjligheten att dela med sig av sina tankar och 
erfarenheter vilket jag saknar i skolans arbete idag. Det är viktigt att de vuxna på skolan inte 
underskattar elevernas kapacitet. 
 
När det gäller skolans likabehandlingsplan så är den enligt min bedömning väldigt bra och 
tydligt utformad. Det skulle vara intressant att undersöka om det som står i den verkligen 
fungerar i praktiken. Sedan är jag tveksam till att det endast är skolans mobbningsteam som 
utvärderar och eventuellt reviderar planen. Här anser jag att än en gång elever och kanske till 
och med föräldrar borde få möjligheten att vara med och utforma, utvärdera och revidera 
likabehandlingsplanen för att få med alla inblandades synpunkter. 
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Att de intervjuade lärarna är tveksamma till om de vuxna på skolan har tillräckliga kunskaper 
eller redskap för att hantera ett fall av kränkande behandling borde vara något för ledningen 
på skolan att fundera på. I enkäten om den psykosociala arbetsmiljön på skolan svarade 26 % 
(6 st.) av lärarna på skolan att de inte har tillräckliga redskap för att hantera hot, våld och 
kränkande särbehandling. En siffra som är väldigt hög då Olweus (1991) skriver om att 
pedagogernas inställning, rutiner och engagemang spelar en stor roll när det gäller att minska 
och förebygga mobbning och annan form av kränkande behandling. Det är också viktigt att de 
vuxna känner en trygghet i likabehandlingsarbetet. Denna trygghet kommer i form av 
erfarenhet och kunskap. De vuxna på skolan har alltid varandra och kan på så sätt hjälpas åt 
men visst skulle det vara en enorm trygghet att känna att det är någonting man kan hantera 
själv om ett akut fall skulle uppstå. Barn och Elevombudsmannen (BEO) anser att de personer 
som är med i ett mobbningsteam ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina 
uppgifter och att de samtidigt får den utbildning som krävs. Det får då personalen att känna 
sig trygga i sitt arbete mot mobbning då detta är väldigt viktigt. Att ha någon form av 
utbildning kring mobbning eller annan kränkande behandling anser jag borde vara ett måste 
för vuxna inom skolans värld för att lärarna och eleverna ska känna sig säkra och trygga i 
skolmiljön. 
 
6.3 Slutsatser 
Det har visat sig att orsakerna till mobbning kan vara flera. Orsaken kan finnas hos offret, hos 
mobbaren eller i miljön. Sedan är det viktigt att inte glömma bort att det finns olika former av 
mobbning, nämligen psykisk-, fysisk-, verbal- samt elektronisk mobbning enligt litteratur och 
tidigare forskning  
 
För att kunna hantera fall av mobbning så arbetar man fram ett åtgärdsprogram. Vissa 
åtgärdsprogram används bara vid akuta fall medan det också finns program för det 
förebyggande arbetet också. Både elever och lärare är medvetna om hur viktigt det är med ett 
bra förebyggande arbete. Här är det viktigt att man inte glömmer skolans respektive hemmets 
ansvar i det förebyggande arbetet. Det som jag utifrån min studie kom fram till är att eleverna 
glöms bort i detta arbete. Deras aktiva deltagande är enligt mig och andra forskare väldigt 
viktig i arbetet mot mobbning. För att nå bästa resultat så är det ultimata att lärare, elever och 
föräldrar engagerar sig i arbetet mot mobbning. 
 
6.4 Pedagogisk relevans 
När jag ser tillbaka på studien inser jag hur brett detta område är och att det funnits länge. 
Denna studie har givit mig nya tankar och kunskaper inom området och en trygghet att kunna 
hantera sådana fall i mitt kommande yrkesliv. Det är denna trygghet som alla vuxna i skolans 
värld ska känna för att kunna hjälpa elever som blir illa behandlade. Denna trygghet består av 
både kunskap och erfarenhet. Och denna kunskap och erfarenhet ska man dela med sig till 
sina kollegor för att nå positiva resultat i arbetet mot mobbning. Till sist får man inte glömma 
vilken stor roll man har som vuxen i skolan när man engagerar sig i detta arbete. 
 
6.5 Nya forskningsfrågor 

• Arbetet mot mobbning ur ett könsperspektiv. Tycker tjejer och pojkar annorlunda 
gällande arbetet? 

• Hur anser barn och ungdomar att mobbning att kan stoppas? 
• Varför tror barn och ungdomar att mobbning uppstår? 
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• Är likabehandlingsplanen en del av det dagliga arbetet i skolan eller blir den bara en 
ny hyllvärmare?    
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      Bilaga 1 

Intervjufrågor 

  

Elever 

Hur definierar/förklarar ni begreppet mobbning? 

 

Är ni medvetna om hur skolan arbetar förebyggande mot mobbning? 

 

Vet ni att skolan har en likabehandlingsplan, hur den ser ut och vad den används till? 

 

Vad tycker ni om skolans arbete mot mobbning? 

 

Lärare 

Hur definierar/förklarar ni begreppet mobbning? 

 

Hur arbetar ni förebyggande mot mobbning i skolan och i klassen? 

 

Tror ni att eleverna är medvetna om att skolan har en likabehandlingsplan? 

 

Vet eleverna hur likabehandlingsplanen ser ut och vad den används till? 
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      Bilaga 2 

 

 

En studie om skolans förebyggande arbete mot mobbning. 

 

Bäste förälder! 

 

Det har varit en het debatt kring ämnet mobbning under de senaste åren. Bara under förra året 

så uppmärksammades mobbningen otroligt mycket i media. Många skolor anmäldes av 

offrens föräldrar för att de inte reagerat då deras barn blivit utsatta. Många elever tycker heller 

inte att vuxna bryr sig tillräckligt mycket för att stoppa problemet. Är det så att skolorna inte 

gör tillräckligt för att stoppa mobbningen?  Jag är en lärarstudent på Mälardalens högskola 

vars syfte med denna studie är att undersöka hur skolan jobbar för att hindra och förebygga 

mobbning. En del av min undersökning går ut på att göra intervjuer med elever och lärare på 

skolan. Och din son/dotter har valts ut för att delta i undersökningen. Elevernas och lärarnas 

anonymitet garanteras. Enskilda svar kommer inte att redovisas i studien. Det är helt frivilligt 

att delta i undersökningen och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan. De har även 

själva rätten att bestämma hur länge och på vilka villkor de skall delta. 

Eftersom eleven är under 16 år skall vårdnadshavares samtycke inhämtas. Därför skickar jag 

detta brev till er. 

 

Härmed lämnar jag mitt samtycke som vårdnadshavare till _________________________ att 

delta i undersökningen.    (elevens namn) 

 

_____________________________ 

    (vårdnadshavares underskrift) 

 

Önskar du ytterligare information om studien så får ni gärna höra av er på (mitt 

telefonnummer) eller mejla till (min mailadress) 

 

Johannes Kaya 

Lärarstudent på Mälardalens Högskola 
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      Bilaga 3 

Checklista för likabehandlingsplaner 
 
1. Nu gällande plan 
a) Vår likabehandlinsplan är aktuell enligt lagens krav, d.v.s. är upprättad under den senaste 
tolvmånadersperioden och gäller för ett år. 
b) När vi upprättade planen tog vi hänsyn till utvärderingen av föregående plan. 
 
2. Samverkan med eleverna 
Eleverna har varit med om att ta fram, se över och revidera planen. 
 
3. Kartläggning 
a) Vi har kartlagt verksamhetens behov på individ-, grupp- och verksamhetsnivå. 
b) Vid kartläggningen har vi beaktat samtliga diskrimineringsgrunder (kön, etnisk tillhörighet, 
religion och annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning) samt annan 
kränkande behandling. 
 
4. Mål 
Planen innehåller mätbara mål för likabehandlingsarbetet. Målen utgår från de behov som 
finns i vår verksamhet och är formulerade så de kan utvärderas. 
 
5. Åtgärder 
a) Planen innehåller konkreta åtgärder för det förebyggande arbetet och för främjandearbetet. 
Med konkreta åtgärder menas aktiva och märkbara handlingar. 
Åtgärderna ska förverkliga de mål vi satt upp. 
b) Vi har tagit fram åtgärder för att främja likabehandling och förebygga diskriminering för 
samtliga diskrimineringsgrunder. 
c) Vi har tagit fram åtgärder för det förebyggande arbetet mot trakasserier och annan 
kränkande behandling. 
d) Åtgärderna går att följa upp och är tidsplanerade. 
e) Det framgår i planen vem som är ansvarig för respektive åtgärd. 
 
6. Resurser 
Det framgår i planen vilka resurser som finns för att genomföra likabehandlingsarbetet. 
 
7. Kommunikation 
Vår likabehandlingsplan innehåller rutiner för att presentera planen och förankra 
likabehandlingsarbetet hos elever, vårdnadshavare och personal. 
 
8. Utvärdering och revidering 
Likabehandlingsplanen innehåller rutiner för den årliga utvärderingen. 
 


