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Syftet med vår studie var att undersöka en omtalad och kritiserad metod för att lösa 
mobbning – Farstametoden. Vi ville undersöka hur verksamma pedagoger i fem 
antimobbningsteam resonerar kring arbetet med Farstametoden. Vår undersökning 
visade att de skolor som deltagit i vår studie tycker att Farstametoden fungerar bra. 
De har på alla skolor reviderat metoden för att den ska passa deras verksamhet och 
förhållningsätt. De slutsatser vi har dragit är att det är svårt att bara ta till sig en 
metod utan att anpassa den. Vi upptäckte även att det är svårt att utvärdera och 
forska om en metod som anpassas beroende på skolors förutsättningar och 
förhållningssätt. 
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1. Inledning 
 

Jag ska alltid minnas och aldrig glömma 
Måndag: de tar mina pengar. 
Tisdag: de ropar saker efter mig. 
Onsdag: de river sönder mina kläder. 
Torsdag: blodet strömmar från min kropp. 
Fredag: det är över. 
Lördag: jag är fri. 
De sista raderna i trettonårige Vijay Singhs dagbok. På söndagen hittades han 
död, hängandes från trappräcket i sitt hem. 
(Colorso, 2003, s.15) 

 
Detta är den absolut värsta tänkbara utgången av mobbning, elever som tar sitt eget 
liv. Mobbning är onekligen en del av skolans vardag. Samtidigt är begreppet 
mobbning ett av de mer komplexa som finns i skolans värld. Det finns en mängd 
metoder och modeller som sägs ska fungera i praktiken. I denna uppsats har vi valt 
att fokusera på en av dessa metoder som sägs vara enkel att lära och tillämpa i 
praktiken, nämligen Farstametoden. Vi valde att inrikta oss på just Farstametoden 
eftersom den flertalet gånger kritiserats i media och därför ville vi sätta oss in i 
metoden och se hur det kommer sig att den blivit så kritiserad av många samtidigt 
som många väljer att arbeta efter den.  
 
Fenomenet mobbning har nog funnits sen urminnes tider, men själva begreppet 
mobbning är relativt nytt, det introducerades i Sverige 1969 av Peter Paul 
Heinemann som ett gruppfenomen där han beskriver mobbning som psykiskt eller 
fysiskt gruppvåld riktat mot en utsatt person (Larsson, 2010). Genom åren har den 
huvudsakliga definitionen ändrats något och forskningen har tagit en mer 
individfokuserad riktning där man söker orsaker hos offer och förövare till varför 
mobbning uppstår (Skolverket, 2009:a).  
 
I Lpo94 (1994) står det skrivet att  
 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till 
trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. 
(Lpo94, s.3) 

 
Enligt vår uppfattning är kanske det största problemet med att hantera mobbning 
den kunskapsbrist som lärare ändå tycks ha kring fenomenet. Kritik riktas mot 
lärarutbildningarna hos Frånberg (2003). Hon skriver att i de flesta utbildningar 
behandlas inte ämnet mobbning, det nämns inte ens i kursplanerna. Vi kan relatera 
till oss själva där och medge att i vår utbildning har det varit brist på information och 
fakta om fenomenet mobbning. Vi hade velat ha mer kunskap inom ämnet för att 
bättre kunna tackla verkligheten när vi kommer ut. Att enbart fokusera på 
värdegrund och alla människors lika värde känns inte alltid tillräckligt. Genom att 
titta på forskning kring fenomenet mobbning och inrikta oss på en metod för att lösa 
mobbning hoppas vi bli bättre förberedda för vår kommande yrkesutövning.  
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1.1. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa begreppet mobbning samt undersöka hur fem 
skolors antimobbningsteam ser på arbetet med den kritiserade Farstametoden. 

1.2. Forskningsfrågor 
 Hur resonerar antimobbningsteam på fem utvalda skolor arbetet kring 

Farstametoden? 

1.3. Begreppsdefinitioner 
Vårdnadshavare – I studien har vi valt att konsekvent använda oss av begreppet 
vårdnadshavare istället för föräldrar när det inte gäller citat. Detta har vi gjort då 
vårdnadshavare är ett mer övergripande begrepp vad gäller omhändertagandet och 
ansvaret över barn. Det är inte alltid föräldrar i form av en mor och en far som 
ansvarar för barnet.  
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2. Litteraturgenomgång 
Nedan följer en genomgång av den litteratur vi tagit del av inför studien. 

2.1. Definitioner av begreppet mobbning 
När mobbningsbegreppet introducerades 1969 av Peter Paul Heinemann definierades 
det som gruppvåld mot en utsatt person. Heinemann såg mobbningen som ett socialt 
fenomen där åtskillnad, isolering och främlingskap är centrala delar i begreppet. 
Själva handlingarna kunde vara fysiska eller psykiska men alltid från en grupp elever 
riktade mot en enskild individ. Han grundande sina tankar om mobbningen kring 
bland annat apartheid, pogromer och folkmord. Heinemanns lösning på 
mobbningsproblematiken innebär att en attitydförändring hos människor måste 
genomföras, vuxna kan inte blunda för problemet utan de måste fokusera på en bra 
fostran som motverkar dessa beteenden (Larsson, 2010).  
 
I sammanställningen av forskningen kring mobbning som Eriksson, Lindberg, 
Flygare och Danebeck (2002) gjort på uppdrag av skolverket framkommer det att i 
det stora hela har forskare ungefär samma syn på vad mobbningsbegreppet 
innefattar eftersom många är influerade av den svenske forskaren Dan Olweus 
forskning. Termen mobbning används inom forskningen som en samling av ”olika 
slags icke-önskvärda beteenden, exempelvis: utfrysning, våldshandlingar, 
förödmjukelser, trakasserier, verbala hot, utpressning, retningar, ryktesspridning, 
ofrivillig inlåsning, stöld, förstörelse av egendom” (Eriksson et. al. 2002, s.27). 
Olweus (2007) egna definition formulerade han redan på 1980-talet och den lyder 
”en elev blir mobbad när han eller hon upprepade gånger eller under en viss tid 
utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever” (s.57). Frånberg 
(2003) skriver att vi i Norden definierar mobbning som ”aggressivt beteende och då 
framför allt som upprepade ageranden mot ett offer som har svårt att försvara sig” 
(s.18). I Osbeck, Holm och Wernersson (2003) används Skolverkets definition av 
mobbning vilken lyder ” när en eller flera personer utsätter någon eller några andra 
för negativa handlingar upprepade gånger och under viss tid” (s.14). 
 
För att en situation ska kunna benämnas som mobbning krävs enligt Eriksson et. al. 
(2002) tre saker: en förövare (person eller grupp), negativa handlingar samt en utsatt 
person. Det är i denna situation vi kan hitta ramen för vad som faller in under 
begreppet mobbning. Rigby (2004) skriver i sin artikel att forskare idag är överens 
om att mobbning innefattar ett aggressivt beteende hos förövare och en maktskillnad 
mellan offer och förövare. Han skriver även att man inte ska benämna en maktkamp 
mellan två jämnstarka elever som mobbning, utan maktskillnad mellan elever är en 
förutsättning för att mobbning ska uppstå. Aggressivt beteende mellan två 
jämnstarka elever benämns som en konflikt och inte som mobbning. 
 
I den här studien har vi valt att definiera begreppet mobbning i enlighet med den 
definiering som Farstametoden utgår från. ”Mobbning är när en men oftast flera 
personer systematiskt och under viss tid trakasserar en annan person – 
mobbingoffret – fysiskt och eller psykiskt” (Ljungström, 2006, s.7). 

2.2. Olika typer av mobbning och förklaringar till varför den 
uppstår 

Tittar man på vilka typer av mobbning som förekommer är det den direkta 
mobbningen som kännetecknas av att den är mer fysiskt och verbalt öppen jämfört 
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med den indirekta som sker bakom ryggen på offret i form av förtal, skvaller eller 
liknande. Den direkta mobbningen är vanligare bland pojkar medan den indirekta är 
mer förekommande bland flickor. Det är även vanligast att pojkar mobbar pojkar och 
flickor mobbar flickor (Eriksson et. al. 2002: Frånberg, 2003: Ljungström, 2006: 
Osbeck et. al. 2003: Olweus, 2007). 
 
Det hos Osbeck et. al. (2003) övergripande fenomenet som behandlas är kränkande 
behandling till vilket mobbning kan ses som en del. Man menar här att begreppet 
kränkande behandling är ett mer generellt begrepp som innefattar mycket mer än 
själva mobbningsbegreppet. Den kränkande behandlingen kan ske under vilken 
tidpunkt som helst i skolan, elever är duktiga på att dölja det som sker, även i 
klassrummet. Det beskrivs av eleverna i studien att flickor är särskilt duktiga på att 
sätta upp osynliga stängsel för att hindra andra, oönskade elever, från att komma 
nära. Större bråk och liknande sker däremot i korridorer och på andra för eleverna 
gemensamma utrymmen. Det som är gemensamt hos bland andra Eriksson et. al. 
(2003), Frånberg (2003) och Osbeck et. al. (2003) är att mobbningen oftast äger rum 
i miljöer där det är ont om vuxna, exempelvis skolgården, korridorer och på väg till 
och från skolan. Mobbning förekommer även i klassrummen genom att de vuxna, 
som Wrethander Bliding (2007) skriver, ger barnen verktyg och möjligheter till att 
utföra mobbningen vid själva undervisningstillfället. Detta kan ske genom att en 
lärare exempelvis låter barnen bestämma vem man vill sitta bredvid eller arbeta med. 
På detta sätt så kan man som lärare omedvetet stärka inneslutningen och 
uteslutningen av eleverna i klassrummet.  
 
Vanligast inom mobbningsforskningen är att man definierar mobbning utifrån ett 
individperspektiv där man söker egenskaper hos offer eller förövare som orsakar 
mobbningen. Många forskare lyfter ofta fram dysfunktionella familjer som en av 
orsakerna till varför mobbning uppstår (Skolverket, 2009:a). Rigby (2004) skriver att 
det finns många perspektiv på hur man kan se mobbningens orsaker, ett perspektiv 
kan inte vara hela sanningen utan alla perspektiv har sina styrkor och svagheter. 
Granström (2007) presenterar några förklaringsmodeller, tre kategorier vardera med 
två underkategorier, till vad som kan orsaka mobbning. Det är vanligt att några av 
nedan följande orsaker samverkar för att bidra till varför mobbning uppstår.  
 
Kategori 1 – Orsakerna finns hos offret 
En biologisk förklaringsmodell 
Här är det den mobbade eleven som det är fel på enligt förövarna. Det kan vara att 
den mobbade uppträder annorlunda eller ser annorlunda ut. Man kan härleda detta 
till begreppet hackkyckling som uppkom i och med att den svagaste och mest 
avvikande individen blir lågt rangordnad och måste lämna företräde till övriga. Detta 
fenomen är en naturlig del i djurvärlden. 
 
En socialpsykologisk förklaringsmodell 
Ska man se det ur ett socialt perspektiv så uppkommer mobbning här på grund av att 
alla människor söker efter en identitet och har ett behov av att utveckla olika roller. 
Vanligast är att man beskriver tillsättningen av rollerna utifrån en teaterbild, flera 
elever vill kanske ha samma bild och då får den svagare individen ofta inta rollen som 
syndabock eller hackkyckling eftersom att det är den rollen som finns kvar som inte 
vill göra anspråk på frivilligt. 
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Kategori 2 – Orsakerna ligger hos förtryckarna 
En inlärningspsykologisk förklaringsmodell 
Det finns vissa etikettsregler i skolan. Exempelvis att man räcker upp handen om 
man vill ha ordet, att man inte tränger sig i köer, att inte kalla varandra namn eller 
använda fysiskt våld. I denna syn kan man förklara mobbarnas beteende genom att 
de troligtvis har med sig dåliga erfarenheter hemifrån genom felinlärning eller brist i 
uppfostran, men det kan även ligga på skolan att man inte lyckats klargöra vilken roll 
eleven förväntas inta. 
 
En psykoanalytisk förklaringsmodell 
Om ett barn varit med om en upplevelse som liten kan denna prägla eleven även i 
senare ålder. Något som forskare som Olweus tagit till fasta på i sin förklaring till 
mobbning - att mobbarna ofta kommer från problematiska hemförhållanden. Kanske 
med väldigt auktoritära eller bestraffande föräldrar. Brist i uppfostran från tidig ålder 
kan vara en förklaring till mobbares aggressiva beteende eller ångest. 
 
Kategori 3 – Orsakerna finns i miljön 
En gruppsykologisk förklaringsmodell 
Dynamiken i klassen kan påverka eleverna. Om klassrumsklimatet inte är 
strukturerat med tydliga förklaringar, metoder och mål kan detta leda till förvirring 
och oro i klassen. Det som kan hända då är att klassen utser en syndabock som får ta 
emot klassens frustration mot den bristande miljön. 
 
En värdepedagogisk förklaringsmodell 
Skolans värdegrund utmanas av dataspel, filmer och andra kulturer som inte präglas 
av samma synsätt. Genom media matas eleverna med bland annat “våldsbudskap, 
kvinnoförtryck och förakt för svaghet” (Granström, 2007, s.54). Utkomsten av dessa 
budskap kan leda till förvirring hos eleverna om vad som är rätt och riktigt, media 
kan bidra till att skapa bland annat fördomar och främlingsfientlighet vilket kan 
bidra till att mobbning uppstår (Granström, 2007). 

2.3. Vad utmärker ett mobboffer respektive en mobbare? 
Eriksson et. al. (2002) utgår från Olweus teorier vad gäller utmärkande egenskaper 
för ett mobbningsoffer. De skiljer mellan provocerande mobbningsoffer och passiva 
mobbningsoffer. Ett provocerande mobboffer kännetecknas precis som det låter av 
att den mobbade provocerar fram negativa reaktioner hos omgivningen oftast genom 
ett häftigt humör, hyperaktivitet eller allmän oro. Denna kategori är mindre 
förekommande än det passiva mobboffret som ofta är fysiskt svag, mer osäker eller 
ängslig jämfört med övriga elever. Passiva mobboffer har ofta även en negativ 
inställning till våld och en lägre självkänsla. 
 
Eriksson et. al. (2002) väljer att definiera mobbare som aggressiva, oftast på grund 
av ogynnsam uppväxtmiljö. Det nämns tre olika motiv till varför mobbaren mobbar 
och dessa är: 
 

1. Starkt behov av makt och dominans. Mobbare tycks 
gilla att ha kontroll, som om de hade ett behov av att förtrycka andra. 
2. Fientliga impulser eller känslor. Som konsekvens av de typiska 
uppväxtvillkoren antas mobbare ha utvecklat en viss grad av fientlighet 
gentemot omgivningen. 
3. ”Lönsamhet” och prestige (eller status). Aggressivt beteende kan generera 
förtjänster, dels i form av t.ex. pengar och cigaretter som mobbare tilltvingar sig 
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på offrets bekostnad, dels i form av prestige eller status som erhålls från t.ex. 
medlöpare som ser upp till mobbaren. 
(Eriksson et. al. 2002, s.43-44) 

2.4. Hur kan skolorna minska mobbningen? 
För att reducera mobbningen i skolorna skriver Eriksson et. al. (2002) att man på 
skolan bör ha en samsyn kring fenomenet mobbning. För att nå detta mål gäller det 
att man på skolan diskuterar fram en gemensam grund till hur man ställer sig mot 
mobbning samt hur man ska agera mot den. För att åtgärda mobbning är det bra med 
ett program eller en strategi som gäller för hela verksamheten. Detta ska vara en ram 
för hur man på skolan ska arbeta förebyggande eller om ett fall uppstår. Elever, 
vårdnadshavare, lärare samt övrig personal ska tillsammans komma överens om 
konkreta mål som ska ingå i strategin att förhindra och åtgärda mobbning. Klara mål 
gör det lättare då alla vet vad som gäller och vad skolan strävar efter. Programmet ska 
hjälpa personalen att få ett gemensamt förhållningssätt till mobbning för att sedan 
kunna skapa värderingar och värden som hjälper till att förhindra och/eller motverka 
mobbningen (Sharp och Thompson, 1996). Granström (2007) likväl som Rigby 
(2004) skriver att det inte kan finnas en modell som är bäst eftersom att alla 
mobbningsfall är unika. Däremot genom att en skola väljer att arbeta utefter en 
modell så har man konstaterat att det är oacceptabelt med mobbning och kränkande 
behandling på den skolan.  

2.5. Vad säger policydokumenten? 
Lpo94 (1994) bygger bland annat på FN:s Barnkonvention (1989) där det i artikel två 
står skrivet att 
 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion 
de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, 
oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
(Barnkonventionen, 1989, s.14) 

 

Vidare står det i Lpo94 (1994) att skolan ska utformas i enlighet med den 
demokratiska grund som vårt samhälle vilar på. Att ingen i skolan ska känna sig 
kränkt oavsett vilken individ man är. Det står att  
 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla 
(Lpo94, s.3)  

 
I lärarens ansvar ingår bland annat att 

 
uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 
åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling 
(Lpo94, s.9) 
 
samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling och hålla sig informerad om den 
enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens 
integritet 
(Lpo94, s.14) 
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Den nya skollagen började gälla 1 augusti 2010 och den träder i kraft 1 juli 2011 och 
där står det i kapitel 6, § 10 att  

 
en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 
verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En 
förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att 
skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden 
(SFS:2010) 

 
Skolverket (2009:a) skriver att alla skolor är skyldiga att upprätta en plan mot 
kränkande behandling, en så kallad likabehandlingsplan. I den beskrivs läget i skolan 
samt vad man har att arbeta med på skolan som kan bidra till att visionerna uppnås.  

2.6. Farstametoden 
Farstametoden grundades i mitten av 1980-talet av Karl Ljungström som i många år 
arbetat som mellanstadielärare i Farsta. Utöver erfarenheterna som lärare är han 
även utbildad specialpedagog och har arbetat några år inom ungdomsvårdsskola och 
skoldaghem. Sedan 1987 håller han i kurser för lärare och annan skolpersonal om 
mobbning och sin utvecklade behandlingsmodell – Farstametoden. Ljungström 
skriver själv att metoden löst upp mer än trettiotusen mobbningsfall runt om i landet 
sedan dess (Ljungström, 2006, s.17). Vidare skriver han att han har grundat metoden 
utifrån mobbningsforskaren Anatol Pikas modell och definition av mobbning.  
 

Mobbning är när en, men oftast flera, personer systematiskt under en viss tid 
trakasserar en annan person – mobbingoffret – fysiskt och/eller psykiskt. Själva 
mobbingen består ofta av hånande kommentarer och tillmälen. 
(Ljungström, 2006, s.7) 

 
Ljungström (2006) skriver att tecken på att ett barn blir mobbat kan vara: 
 

nedstämdhet 
inga kamrater 
trasiga eller ofta nedsmutsade kläder 
blyertsstreck eller sönderrivet i skolböckerna 
ovilja att berätta om skolan  
huvudvärk  
magvärk, speciellt på morgnarna 
ovilja att gå till skolan 
blåmärken på kroppen 
(Ljungström, 2006, s.6) 

 
Ljungström (2006) definierar mobbarna som elaka genom att de hånar den utsatta 
eller använder sig av mer fysiska tillvägagångssätt för att trycka ner en individ. 
Ljungström betonar även han vikten av att inte definiera en maktkamp mellan två 
jämnstarka individer som mobbning, utan att detta mer handlar om hierarkin i 
klassen eller i skolan där en bestämd rangordning skapas. Det är naturligt att högre 
årskurser har mer status och respekt än de lägre årskurserna inom skolans värld och 
detta är den, enligt Ljungström, naturliga hackordningen. 
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Mobbning uppstår enligt Ljungström genom att det är en statusskillnad mellan 
eleverna i en klass där högstatuseleverna styr och ställer och ofta har många i klassen 
som vill vara vän eller umgås med dem. Om man som lågstatuselev avviker från 
normen så ökar risken att denne kommer att bli mobbad för denna företeelse eller 
avvikande beteende. Typiska drag för en lågstatuselev, enligt Ljungström, är att 
denne ofta är tyst, tillbakadragen eller osäker i sig själv. 

2.7. Tillvägagångssättet i Farstametoden 
Om man på en skola valt att börja arbeta med Farstametoden som 
behandlingsmodell erbjuder Karl Ljungström en endagskurs kallad ”Kurs om 
mobbing och mobbingbehandling enligt Farstametoden” 
(www.ordkallanpedaktiv.se). Ljungström (2006) skriver att metoden är enkel att lära 
sig och att samtalsstrukturen fungerar som en mall vilket kan vara en trygghet i 
början innan man tillägnat sig sitt eget förhållningssätt i samtalssituationen. 
 
Ljungström rekommenderar varje skola att skapa ett behandlingsteam om två till fem 
personer för att kunna ta itu med akuta fall av mobbning. Vilka som ska ingå i teamet 
bestäms genom intresse snarare än kunskaper och att detta kan vara personal så som 
elevvårdspersonal, lärare, fritidspedagoger, kuratorer, sköterskor eller annan 
tillgänglig personal på skolan. Det ska hos personalen finnas en vilja att arbeta mot 
mobbning och att varje fall bör behandlas av två vuxna ur behandlingsteamet. 
Ljungström betonar vikten av att varje enskild skola tar till sig metoden och gör den 
till sin egen.  
 
Fas 1 – I det första skedet är det viktigt att man besvarar en del frågor kring det 
aktuella fallet såsom omfattning och upprepning av trakasserierna, när det senaste 
mobbningstillfället var samt om det verkar ske systematiskt eller regelbundet. Nästa 
steg enligt Ljungström är att ta reda på vilka mobbarna är, men framför allt vem som 
är ledaren. Denna information samlas genom ett försiktigt samtal med den utsatta 
eleven. Viktigt här att tänka på är att samla kunskap och kännedom om någon 
konkret situation med alla inblandade mobbare för att tydligt kunna påvisa att man 
har vetskap om det som har hänt.  
 
Fas 2 – När informationen är samlad börjar fas två i vilken samtal med mobbarna 
genomförs. Ljungström skriver att mobbarna absolut inte bör känna till att dessa 
samtal ska äga rum för att minska risken för att de hinner prata ihop sig och förneka 
mobbingen. Därför är det också en fördel om man tar samtalen en dag när alla 
mobbarna är i skolan. Det är viktigt att samtalen varken friar eller fäller de som 
mobbar. Stämningen ska vara allvarlig och det som behandlarna tar upp ska vara 
sakligt och ha säker källa. Eftersom mobbaren kommer in helt oförberedd är 
överraskningsmomentet en fördel i situationen. Mobbaren är då ofta relativt öppen 
och det strukturerade samtalet ger inte många möjligheter för undanflykter eller 
ursäkter. Syftet med dessa samtal är att få ett snabbt stopp på mobbningen och visa 
att skolan inte accepterar elevens beteende. Ljungström (s.23) skriver att mobbarens 
olika reaktioner troligen i ordningsföljd är:  
 

Förvåning över att vi vet så mycket. 
Rädsla för eventuell bestraffning 
Skam över det som han har gjort. 
Lättnad när han förstår att vi inte tänker bestraffa. 
Respekt gentemot oss, som behandlar honom med respekt. 
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Tacksamhet över att bli av med mobbarrollen och att komma igenom detta utan 
att bli illa behandlad. 

 
Fas 3 – Om mobbningsoffret går på låg- eller mellanstadiet så bör vårdnadshavarna 
kontaktas, efter eller parallellt med behandlingssamtalen. Även vårdnadshavarna till 
högstadieelever och gymnasieelever bör informeras, men efter man rådfrågat eleven 
om kontakten. Kontakten med mobbarens vårdnadshavare, rekommenderar 
Ljungström (2006), bör ske efter samtalen av anledningen att vårdnadshavarna kan 
konfrontera mobbarna och då riskerar behandlingssamtalet att misslyckas. Han 
skriver även att kontakten med mobbarnas vårdnadshavare kanske inte alltid behövs 
tas. I dagsläget har Ljungström själv ändrat i metoden och skriver på Farstametodens 
hemsida att vårdnadshavarna skall informeras direkt vid en uppstådd situation. Han 
skriver  
 

Samma dag som man haft behandlingssamtalen med mobbarna informerar 
man mobbingoffrets föräldrar (om de inte redan vet). På kvällen informerar 
man mobbarnas föräldrar. Det innebär att man i slutet av behandlingssamtalet 
med resp. mobbare måste ta upp detta.  
(www.ordkallanpedaktiv.se, hämtad 2010-11-18) 

 
Ljungström (2006) motiverar sin inställning att inte blanda in vårdnadshavare före 
samtalet med att om eleven går på låg- eller mellanstadiet så är det oftast 
vårdnadshavarna till offret som tar kontakt med skolan för att få hjälp med att lösa 
fallen. Om det inte är vårdnadshavarna som kontaktar skolan nämner han risken att 
vårdnadshavarna till offret själv tar kontakt med mobbarnas vårdnadshavare, på 
grund av sina egna omsorgskänslor för barnet. På så vis riskerar de att förstöra hela 
överraskningsmomentet med samtalet genom att mobbarna mottar information om 
att skolan säkert kommer att göra något. Om mobbaren hinner förbereda sig inför 
samtalet finns det en chans att man inte kommer till en lösning i fallet säger 
Ljungström. 
 
Fas 4 – Efter några dagar inleds fas fyra genom att man samtalar med 
mobbningsoffret för att få reda på om mobbningen upphört eller inte och efter 
ungefär en vecka har man det viktiga uppföljningssamtalet med mobbarna. Då vill 
man ta reda på om de har tagit till sig något från samtalet. Känns situationen osäker 
så fortsätter dessa uppföljningssamtal en gång i veckan ett par veckor framöver. De 
veckor som följer efter samtalen har man lite extra uppsikt över mobboffret och om 
behov finns kan man ha kontakt med denne för att ta reda på hur fallet ser ut i 
dagsläget.  
 
Själva behandlingssamtalet kan uppfattas som mycket enkelt men detta är enligt 
Ljungström inte fallet. Samtalet är mycket starkt strukturerat genom att man har 
exakta frågor och information som man vet stämmer. Man får under inga 
omständigheter ta upp eller fråga om händelser man är osäker på. Tack vare detta vet 
behandlarna oftast vad mobbaren kommer att svara. Eftersom man sätter stor press 
på mobbaren i samtalet bör frågorna vara så pass starkt strukturerade att det ska vara 
enkelt att svara på dem, gärna med svar som ja eller nej. Men man får aldrig i 
samtalet uppträda respektlöst mot mobbarna, man måste värna om deras integritet. 
Det önskvärda resultatet av samtalet är att mobbarna ska hjälpa till att lösa fallet och 
inte bli skrämda till att sluta mobba. 
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Om mobbningen mot förmodan inte skulle upphöra efter behandlingssamtalen kan 
det enligt Ljungström bli aktuellt att koppla in vårdnadshavarna i fallet. Kontakten 
med vårdnadshavare ska genomföras försiktigt då det är lätt att vårdnadshavarna får 
en chock efter vetskapen om att deras barn är mobbare. Första steget efter kontakten 
är att genomföra ett samtal med vårdnadshavarna utan barnet. Här erbjuder man 
vårdnadshavarna stöd och hur de själva kan prata med barnen. Man informerar även 
om att skolan kan tvingas polisanmäla ärendet om mobbningen inte upphör. Om 
detta samtal inte heller hjälper så tar man ett samtal med föräldrar och barn 
tillsammans. Då är det dags att tänka i nya banor för att lösa fallet, en hjälp kan vara 
att vårdnadshavarna får lov att befinna sig i skolan under vissa tider. Om inte heller 
detta stoppar mobbningen är det dags för rektorn och ta över ansvaret och samtal 
med rektor, vårdnadshavare och barn genomförs och en polisanmälan kan bli aktuell. 
 
Ljungström skriver att det är viktigt att när ett fall är avklarat så är det också avslutat 
och man bör därför lämna det bakom sig för att inte riskera att ge någon av de 
inblandade en stämpel som mobboffer eller mobbare. Man ska inte i eventuella 
senare förseelser ta upp fallen och låta barnen gå igenom händelserna igen eller bli 
påminda om det som varit.  

2.8. Kritik som riktats mot Farstametoden 
Farstametoden är en behandlingsmodell som syftar till att stoppa akut mobbning och 
räknas inte som någon psykoterapi eller långsiktig lösning. I en utredning som 
Skolverket (2009:a) gjort benämns Farstametoden som “manualbaserad och starkt 
strukturerad” (s.98).  
 
I en artikel från DN av Uusijärvi (2007) med rubriken Farstametoden strider mot 
läroplanen skriver hon att metoden strider mot läroplan och Skolverkets allmänna 
råd eftersom att den inte rekommenderar kontakt med vårdnadshavarna. I 
Skolverkets (2009:b) allmänna råd För att främja likabehandling och förebygga 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling står det att  
 

Om ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier eller 
kränkande behandling är det viktigt att berörda vårdnadshavare informeras så 
fort som möjligt. Personalen måste agera genast om situationen är akut. 
(Skolverket, 2009:b, s.20) 

 
Fors (1997) säger i en artikel i Psykologitidningen att om de vuxna spelar på hot och 
osäkerhet i en metod, som hon anser att man gör i Farstametoden, så beter man sig 
precis som den som mobbar. Hon menar att om man sitter två vuxna med ett barn 
och de vuxna är förberedda medan barnet inte haft en aning om samtalet i förväg så 
är man inte beredd att skapa en relation till det barnet eller är speciellt intresserad av 
att lyssna på barnets version. Då kan samtalet i sig uppfattas som en kränkande 
handling mot barnet. Fors menar att de som väljer att använda Farstametoden inte 
litar till sin egen förmåga som vuxenauktoritet i skolan eller vet hur man ska använda 
den. 
 
Olweus (1994) riktar personligen kritik mot Farstametoden i Lärarnas Tidning där 
han beskyller Farstametoden för att vara omoralisk med en kortsiktig och snäv 
målsättning. Han jämför Farstametoden med en brandkårsutryckning som är alltför 
inriktad på akuta lösningar. Vidare nämns att man i Farstametoden spelar på 
mobbarens skuldkänslor för att få mobbningen att upphöra. Forskningen däremot 
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visar, enligt Olweus, att mobbare har förhållandevis lite skuldkänslor och saknar 
medkänsla och empati.  

2.9. Tidigare/aktuell forskning 
Skolverket (2009:a) har genomfört studien På tal om mobbning – och det som görs 
där man tittat närmare på olika slags antimobbningsprogram, bland annat 
Farstametoden. Där kritiseras Ljungström flertalet gånger för avsaknaden av 
referenser till påståenden som han gör i sin beskrivning av mobbning. Skolverket 
(2009:a) tar även upp att Ljungström saknar hänvisningar till olika styrdokument 
både i sin text och under Ljungströms utbildningsdag. Farstametoden som 
behandlingsmodell utgår från och är utarbetad efter Anatol Pikas, men Ljungström 
har inte angett någon referens till Pikas arbete eller annan forskning kring 
arbetsmetoder mot mobbning. Han nämner inte heller namnet på Pikas modell 
utifrån vilken han påstår sig utarbetat sin metod. Skolverket (2009:a) skriver att 
Ljungströms brist på forskningsanknytning och teoretiska utgångspunkter i metoden 
och i hans material är genomgående. 
 
Ljungström kritiserar Olweus i sin text, både för hur omfattande mobbningen är samt 
definitionen av mobbning. Skolverket (2009:a) skriver att Ljungström sänker 
procentantalet av mobbade till 1-3% för att detta är en mer realistisk och trolig siffra 
än den som anges i massmedia. Ljungström påstår även att Olweus undersökning har 
extremt höga siffror eftersom Olweus har en definition som anklagar “skolpersonalen 
för slapphet” (s.7). I sitt kompendium skriver Ljungström (2006) att “en 
uppmärksammad mobbingforskare i Norge har gjort enkätundersökningar i Sverige. 
Han tycks ha en annan definition på mobbing än den som de flesta andra omfattar” 
(Ljungström, 2006, s.7). Skolverket (2009:a) kritiserar Ljungström för att han för det 
första inte anger att det är Olweus han kritiserar men också för att han här motsäger 
sig själv när han tar avstånd från Olweus definition av mobbning. Olweus definition 
av mobbning stämmer överens med den definition som Ljungström sedan använder 
sig av.  
 
Ljungström (2006) redogör för vikten av att varje skola tar till sig metoden och gör 
den till sin egen men här är Skolverket (2009:a) kritiska. En skola kan anpassa 
metoden fel. Alla skolor har inte samma förutsättningar och om man missar någon 
viktig del så faller hela metoden och man kan misslyckas i arbetet mot mobbning 
 

3. Metod 
Nedan följer en beskrivning om hur vi har genomfört våra moment i studien och 
varför. 

3.1. Forskningsstrategi 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie då vi, som Stukát (2005) skriver, 
har syftet att undersöka och belysa några enskilda fall. Denscombe (2009) skriver att 
en kvalitativ studie resulterar i ord och bilder och är passande när man använder sig 
av bland annat intervjuer som vi valt att göra i denna studie.  
 
Då syftet med studien har varit att belysa fem utvalda antimobbningsteams syn på 
arbetet med Farstametoden så kände vi att den kvalitativa studien var den som 
passade oss bäst. 
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3.2. Datainsamlingsmetod 
Vi har i studien valt att använda oss enbart av gruppintervjuer eftersom vi var 
intresserade av hur teamen resonerade kring sitt eget arbete. Anledningen till att vi 
valde att genomföra gruppintervjuer var för att få in fler röster under intervjun samt 
att få respondenterna att känna en trygghet då de befinner sig i sin egen grupp. 
Intervjuerna har genomförts på samma sätt som en personlig intervju där vi som 
intervjuare lagt fram en fråga och sedan lämnat över ordet till respondenterna för en 
vidare diskussion kring ämnet (Denscombe, 2009). En fördel med gruppintervjuer 
enligt Denscombe är det ökade antalet deltagare. Genom att man ökar antalet 
deltagare i en och samma intervju så ökar samtidigt chansen att få in ett bredare 
spektrum av röster och man kan få en större variation av erfarenheter och åsikter. 
Däremot så skriver Denscombe att gruppintervjuer kan tendera att vara lathet från 
forskaren då denne vill öka deltagandet av egen bekvämlighet genom att samla flera 
individer vid samma tillfälle. Vi anser att intervjuer var bäst lämpat som 
datainsamlingsmetod i denna studie då det rörde sig om utvalda 
antimobbningsteams tankar och resonemang kring att arbeta efter Farstametoden.  
 
Våra gruppintervjuer har varit semistrukturerade vilket innebär att vi som forskare 
haft med oss frågor som ska besvaras, men varit flexibla genom att vi inte är bundna 
av frågornas ordning. Viljan var att skapa ett diskussionsliknande forum där 
respondenterna har utrymme att utrycka sig genom sina personliga erfarenheter och 
tankar. 
 
Alla intervjuer är inspelade på band och kommer att sparas ett år efter studiens 
publicerande. Inspelningarna ägde rum eftersom det kan vara svårt att minnas alla 
detaljer under en intervju. En nackdel med en ljudupptagning är att det bara är det 
talade ordet som spelas in och inte miner, gester och andra ickeverbala 
kommunikationsformer (Denscombe, 2009).  

3.3. Urval  
Valet av informanter var självklart då vi endast var intresserade av pedagoger och 
skolpersonal som i dagsläget arbetar med Farstametoden. Vi gick in på kommunens 
hemsida och letade fram skolor som arbetade enligt Farstametoden. Vi kontaktade 
sedan dessa skolor per telefon och frågade om de var intresserade av att delta. Detta 
gjorde vi eftersom vi kände att personlig kontakt är trevligare än att skicka ut ett 
missivbrev med frågan om deltagande samt att vi trodde att det skulle öka antalet 
skolor som valde att delta.  
 
Deltagarantalet i studien resulterade i fem skolors antimobbningsteam med vilka vi 
genomförde gruppintervjuerna. Alla skolor kunde inte avvara alla deltagare vid 
intervjutillfället så antalet deltagare blev  

 Skola A – en pedagog 

 Skola B – två pedagoger 

 Skola C – tre pedagoger 

 Skola D – sex pedagoger 

 Skola E – åtta pedagoger 
 

3.4. Genomförande 
Efter tagen telefonkontakt med skolorna så skickades missivbrev (Bilaga 1) ut till en 
av respondenterna i varje team för att de tillsammans skulle kunna sitta ner och gå 
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igenom den information vi erbjöd kring studiens syfte. Här fick deltagarna chansen 
att tillsammans avgöra vilka som ville eller kunde delta. Efter detta så bokades ett 
datum för intervju in och det var respondenterna som fick avgöra en tid som passade 
dem. Respondenterna fick även bestämma var intervjun skulle äga rum för att de 
skulle känna en trygghet i att befinna sig på hemmaplan. 
 
Vi valde att inte skicka ut våra intervjufrågor (Bilaga 2) i förväg då vi kände att det 
kunde ge pedagogerna en chans att förbereda sig, både enskilt men även inom 
gruppen. Vi ville inte ge respondenterna chansen att prata ihop sig om gemensamma 
svar utan vi ville ta del av den gruppdiskussion som ledde till både gemensamma svar 
från teamen men också respondenternas personliga tankar och åsikter kring arbetet 
med Farstametoden.  Genom att inte ge respondenterna våra frågor i förväg fick vi ta 
del av alla respondenternas reflektioner kring frågorna här och nu vilket vi inte tror 
att vi skulle fått chansen till om frågorna delats ut i förväg.  
 
I början av varje intervju så informerade vi en extra gång om syftet med studien, samt 
informerade om de etiska ställningstagandena (se vidare rubrik 3.7). Vi erbjöd alla 
respondenter att ta del av studien när den blir publicerad. Intervjuerna varade mellan 
30-60 min, mycket beroende på deltagarantalet. Intervjuerna genomfördes utan 
större komplikationer. Vid det första tillfället när respondenten var ensam och vi var 
två intervjuare så kändes det som att respondenten intog en slags försvarsställning, 
men vi känner inte att det har påverkat resultatet som vi kunde utläsa av intervjun. 
Under två av intervjuerna var det respondenter som tillkom efter en stund, men detta 
påverkade inte intervjuns gång. Vi valde båda två att delta vid alla intervjuer för att vi 
båda skulle få en inblick i situationen samt att två hjärnor minns bättre än en. Utöver 
att vi båda deltog så skedde dubbla inspelningar för att vara säkra på att få minst en 
bra ljudupptagning.  

3.5. Databearbetning och analysmetoder 
Efter genomförda intervjuer transkriberade vi dessa för att lättare kunna avläsa och 
analysera våra resultat. Vi skrev ner vår forskningsfråga och läste sedan igenom alla 
transkriberingar och tog ut de delar som svarade på frågan. När vi tematiserade 
svaren från intervjuerna så utgick vi från rubrikerna som följer under resultatet. Vi 
har tolkat svaren utefter hur vi själva uppfattar deras inställning till arbetet.  

3.6. Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är ett mått som handlar om i vilken utsträckning studien kan upprepas. 
Ju lättare det är för en annan forskare att upprepa studien desto högre är 
reliabiliteten (Denscombe, 2009). Då vi beskrivit vilket tillvägagångssätt vi använt, 
vilka kriterier vi valde respondenter utifrån samt att vi bifogat våra intervjufrågor så 
anser vi att det är möjligt att upprepa denna studie. 
 
Validiteten i en studie visar om forskarna undersökt det de avsett att undersöka 
(Stukát, 2005). Vi anser att resultatet i vår studie är relevant och trovärdigt eftersom 
att vi läst in oss på och utgått från forskning kring ämnet och vad Farstametodens 
grundare säger när vi skapat våra intervjufrågor. Vi ser resultaten från intervjuerna 
som högst trovärdiga eftersom att vi inte delade ut frågorna i förväg. Genom att vi 
inte gjorde detta har respondenterna inte haft någon möjlighet att prata ihop sig eller 
förbereda svar som låter bra. Vi anser även eftersom frågorna gällde skolans arbete 
med metoden och deras egna tankar att svaren är trovärdiga.  
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3.7. Etiska ställningstaganden 
Forskning är viktigt för utvecklingen av vårt samhälle och alla individer. Det är dock 
höga krav på att få forska, det måste vara väsentliga frågor och det är viktigt att 
forskningen håller en hög kvalité. Med forskningskrav menas att kunskaper som är 
tillgängliga utvecklas så att metoder kan förbättras. Det finns också ett 
individskyddskrav vilket är ett skydd för samhällets medlemmar med detta menas att 
alla individer måste ge sin tillåtelse för att materialet används. Individer får inte 
skadas psykiskt eller fysiskt samtidigt som de inte får utsättas för någon form av 
kränkande behandling. Inget av dessa krav står över det andra utan de måste vägas 
mot varandra. Ansvarig forskare måste inför varje vetenskaplig undersökning väga 
värdet av det förväntade kunskapstillskottet och de negativa konsekvenser som kan 
uppstå för undersökningsdeltagarna, uppgiftslämnare och eventuellt för en tredje 
person. Följder som kan uppstå kortsiktigt och långsiktigt måste också övervägas. 
Individskyddskravet kan tydliggöras i fyra allmänna huvudkrav på att man ska få 
forska. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2004).  
 

 Informationskravet – I vår studie har vi informerat alla respondenter om vad 
deras uppgift var, vilka villkor som gällde samt hur alla moment i 
undersökningen skulle se ut. De upplystes om att det var frivilligt delta och att 
de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

 Samtyckeskravet – Vi har fått alla respondenters samtycke och talat om för 
dem att de själva bestämmer på vilka villkor de deltar samt att de när som 
helst kan avbryta sin medverkan utan negativa följder eller konsekvenser. Vi 
har inte utsatt medverkande för någon form av påverkan i deras beslut att 
delta eller i eventuella val avbryta sin medverkan.  

 Konfidentialitetskravet – Då vår undersökning är helt anonym anges inte 
vilken stad och på vilka skolor som studien är utförd på. Vi har i vår studie 
tagit hänsyn till skolorna och pedagogernas anonymitet. 

 Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter har endast använts för denna studie. 
Personuppgifter som är insamlade har inte och kommer inte att lämnats ut. 

 

4. Resultat 
Nedan följer en redovisning av de resultat vi fått fram under studien. Vi har valt att 
dela in intervjuresultaten i olika kategorier för att tydligare synliggöra våra resultat. 

4.1. Koppling till forskning och policydokument 

Under våra intervjuer framkom det att verksamma pedagoger inte har någon 
kännedom om och inte är insatta i om det finns någon forskning gjord kring 
Farstametoden. På skola C sa en av respondenterna att det enda hon kände till var 
resultat som Ljungström själv tog upp under en föreläsning, men någon publicerad 
forskning var hon inte medveten om. På skola B sa respondenterna att man inte 
heller var insatt i om det fanns någon forskning men att det ändå borde finnas 
någonstans. Då skola E inte trodde att det fanns någon forskning då respondenterna 
fick känslan att Ljungström (2006) hittat på det mesta själv.  
 

Nej jag vet faktiskt inte om det finns någon forskning, men det borde finnas att få 
tag på kan jag tycka. Dock hävdar han inte att han löser något problem långsiktigt 
utan han släcker beteenden hos elever. Så Farstametoden i sig ska gå hand i hand 
med förebyggande arbete. Det kanske är svårt att utvärdera metoden då. 
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Nej, det tror jag inte att det gör. Det är han själv som tagit fram metoden och han 
är rätt tråkig och det låter som att han hittat på det mesta själv och fortfarande 
vill tjäna pengar på det bara. 

 
I det stora hela har inga paralleller mellan Farstametoden och policydokument gjorts 
på de skolor vi besökt. Däremot är det ingen av skolorna som kunde påstå att deras 
metod på något sätt skulle motsäga de policydokument (som läroplan, skollag och 
barnkonvention) skolan vilar på eftersom att anpassningar av metoden har gjorts (de 
ser ”sin” metod och inte Farstametoden i sitt originella ursprung). På skola B har 
pedagogerna inte dragit paralleller till dokumenten men uttrycker att det är 
nolltolerans mot mobbning i lagen och läroplanen och att man även har det på 
skolan.  

4.2. Kritik som riktats mot Farstametoden 
Den främsta kritiken som riktats mot Farstametoden är den om utebliven kontakt 
med mobbarens vårdnadshavare, något som alla berörda skolor varit insatta i. Det 
står tydligt i skollag och läroplan att ingen i skolan skall utsättas för kränkande 
behandling inklusive mobbning och att all personal i skolan aktivt ska motverka detta 
vilket man nämner under intervjun på skola E.  
 
På alla skolor väljer man att kontakta vårdnadshavarna i ett eller annat skede av 
fallet. Under våra intervjuer kom det fram att man på skola B tycker att det är helt 
beroende på var skolan ligger och vilka förutsättningar den har om man ska kontakta 
vårdnadshavarna eller inte. Eftersom att skola B anser sig vara en mångkulturell 
skola så menar lärarna att flertalet fall kan bottna i kulturellt skilda värderingar. Det 
är mycket möjligt att barnens egna familjer bidrar till mobbningen och då anser man 
att man på skolan bör försöka lösa fallet utan att blanda in vårdnadshavare. Man 
uttrycker att man försöker följa Farstametodens rekommendationer genom att inte 
blanda in vårdnadshavarna utan att låta barnen försöka lösa situationen i skolan 
själva. På skola B är det vanligaste att vårdnadshavarna till den utsatta eleven 
kontaktar skolan och då har man en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna tills 
fallet är löst. I vissa fall har de fått ta kontakt med mobbarnas vårdnadshavare genom 
ett möte, telefonsamtal eller genom skriftlig information. I vissa fall väljer man efter 
fallet är löst att informera vårdnadshavarna om det som skett samt informera om 
utfallet, om eleverna klarade lösa situationen eller inte. Både skola B och D utvecklar 
tankarna om skillnaden mellan mobbning och enstaka konflikter. De säger att det är 
vanligt på deras mångkulturella skolor att eleverna använder sig av mer fysiskt våld 
än av mobbning. Även på skola D håller man med Ljungström om att barnen ska få 
en chans att tala om det för sina vårdnadshavare själva innan pedagogerna gör det.  
 

Saker bör ske i rätt ordning, jag tycker inte att Ljungström har helt fel i att vänta 
med att kontakta föräldrarna. Eftersom att jag själv är förälder så vet jag att 
man reagerar med hjärtat först och huvudet sen. Därför är det viktigt enligt mig 
att ge barnen en chans att berätta själva hemma innan vi från skolan ringer. 
 

Det oförberedda samtalet med mobbarna är en stor del av vad metoden går ut på, 
men även en del i metoden som fått kritik. Man vill, enligt Ljungström (2006), ta 
samtalet med mobbarna medan de har garden nere då man anser att det är lättare att 
få fram ett erkännande. Meningen är att mobbaren inte ska känna till samtalet, men 
den önskade utkomsten är att mobbaren ska hjälpa till att lösa situationen. Genom 
att man i samtalet ber om hjälp att lösa situationen så vinner man ett förtroende hos 
barnet som är värdefullt för barnets fortsatta utveckling. En klar fördel är just själva 
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överraskningsmomentet är man får ett litet övertag och att mobbaren lättare då 
släpper ner garden.  
 
Själva samtalets struktur nämndes som en fördel eftersom att innehållet är konkret 
och det blir lättare då att föra samtal med mobbarna. När man börjar arbeta med 
metoden och ska ha sitt första samtal med en mobbare finns en mall att gå efter och 
samtalet ter sig ungefär som utfallet i exemplet i Ljungströms häfte. När man sedan 
genomfört några samtal är det lättare att känna sig trygg i metoden och man hittar ett 
sätt som passar varje pedagog. Ljungström (2006) är noga med att delge läsarna att 
man under inga omständigheter får uppträda respektlöst mot mobbarna i samtalet, 
man vill ha hjälp av dessa att lösa fallet och för att nå det resultatet kan man inte 
anklaga mobbarna eller vara respektlös i sin samtalston. På skolorna vi intervjuat så 
känner man att samtalet är en viktig del och det har hittills på skolorna varit 
framgångsrikt. De menar att om man i början går efter samtalsmodellen Ljungström 
(2006) har som exempel så får man in rutin och kan sedan utveckla samtalet efter sig 
själv. Därför tror skolorna att deras samtal är framgångsrika. Ingen av våra 
respondenter tyckte personligen att det är kränkande för barnet i samtalssituationen 
eftersom att det viktiga är att ha ett framgångsrikt förhållningssätt gentemot eleven 
och den situation man befinner sig i. På skola D sa man  

 
Jag tror det mer handlar om vilken inställning jag som pedagog har än att man 
sitter två vuxna med ett barn. Vi börjar alltid våra samtal med att informera om 
att man kommer att sitta med två vuxna för att den ena ska anteckna. Vi 
kontrollerar alltid så att barnet tycker att detta är okej. Sen anpassar vi alltid 
varje samtal efter det barn vi har framför oss. 
 

På skola A så relaterar man till kritiken och förstår att det kanske inte alltid är helt 
enkelt för en elev att gå in i ett rum med två vuxna. Framför allt inte två storvuxna 
män om man är en liten flicka på åtta år. Men samtidigt menar man att 
konsekvenser för beteendet att mobba någon annan måste finnas. Det ska inte ges 
sken av att det är tillåtet och samtalet i sig kan då vara en tydlig markering. Detta är 
även något som skola E poängterat, att mobbaren utsätter andra för kränkningar och 
då kan man inte dalta med denne utan det ska tydligt visas att beteendet är 
oacceptabelt. Om man då kränker barnet för stunden så är det värt det i slutändan 
när mobbningen upphör. De medger att det kanske inte är det mest pedagogiska 
synsättet utan att det kanske mer är deras privata syn på det hela. Men hur ska du 
annars få en elev som mobbar att sluta mobba?  
 
Skola E säger även att det aldrig går att veta vad någon annan upplever som en 
kränkande behandling och med detta så kan man inte garantera att den som mobbar 
inte känner sig kränkt. De menar att kränkningen mot mobbaren på något sätt 
rättfärdigas genom att mobbaren varit elak mot någon annan elev och på så vis brutit 
mot lagen. Det går inte att komma ifrån att det är en brottslig handling och då kan 
det jämföras med det som man på skola B sa om att samtalet ibland kan uppfattas 
som ett polisförhör. Men ett sådant förhör är ett måste i varje polisutredning så 
varför skulle man inte ha samtalet med mobbaren? På skolorna ser de inte hur man 
annars skulle kunna komma till ett slut på mobbningen om man inte kunde säga till 
eleverna på skarpen att beteendet är oacceptabelt. 
 

Är det samtalsformen med två vuxna mot ett barn de menar som kränkande så 
är det helt okej för mig. Den kränkningen får man som mobbare ta eftersom att 
den utsatt andra elever för elakheter. Efter det kan man sedan börja arbeta för 
att få det bättre i skolan, både för offer och för mobbare. 
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Jag skulle inte kunna arbeta på det här sättet om jag ansåg det vara kränkande, 
men det är alltid svårt att avgöra vad någon annan anser vara kränkande. Men 
jag har svårt att tänka mig att man kan genomföra en konfrontation på något 
annat sätt.  
 
Det ska fortfarande vara ett samtal på en behaglig nivå och eftersom att man 
inte vet vad andra anser kränkande så vet vi i teamet att en kränkning, om det 
uppfattas som detta, inte var vår intention. 

 
Vi kan inte dalta med eleverna som mobbar, de måste förstå att det inte är ett 
okej beteende. Om de uppfattar samtalet som en kränkning må så vara, 
huvudsaken är att vi får stopp på beteendet. Men vi går aldrig in med 
inställningen att vi ska kränka en elev, alla elever ska behandlas med respekt för 
sin integritet. 

4.3. Mobbningens orsaker, förebyggande arbete och uppföljning av 
mobbningsfall 

Alla skolor har använt metoden i många år och de flesta pedagoger var inte med när 
skolan gjorde sitt val och har istället blivit värvade till en metod som redan fanns på 
skolan. På skola C var det en av pedagogerna som var med och startade upp metoden 
men på skola E däremot var det flera av pedagogerna som varit med och valt metod. 
Detta gjorde de genom att de gick på flertalet föreläsningar och sedan valde just 
Farstametoden för att den såg enkel ut och den var väldigt framgångsrik. Flertalet av 
pedagogerna beskriver Ljungströms föreläsning som tråkig och fick känslan av att 
huvudsaken var att bryta ner mobbaren för att sedan bygga upp honom/henne igen. 
Här håller man med till en viss del, man menar på skola E att det gäller att bryta ner 
ett beteende hos mobbaren vilket inte bör vara så svårt eftersom att man på skolan 
ser det som att mobbaren är otrygg och inte mår bra mentalt. 
 
På skola A säger man att mobbarna är elaka och att de behöver tillrättavisas. Man ser 
eleven som mobbar som bärare av ett felaktigt beteende som behöver läras om. Även 
skola C förklarade att man såg beteenden mellan eleverna som orsaker som kan 
trigga mobbning.  
 
På skola B och D ser man inte bara den enskilda individen som orsaksbärare till 
problemen, man nämner annat som kulturella skillnader och vårdnadshavares 
inställningar som eventuella bakomliggande orsaker. Om vårdnadshavarna är 
bidragande orsaker till mobbningen så berättigar detta beslutet om att avvakta med 
kontakten. Skola B:s lärare menar att om man för tidigt blandar in vårdnadshavare, 
som eventuellt ligger bakom situationen i första hand, så kan hela situationen 
förvärras och det är inte bra för eleverna. Det är viktigt att man på skolan försöker 

lösa situationen och sen informerar vårdnadshavarna. På skola B ser man 
förklaringen till mobbning som att eleverna som mobbar har ett felaktigt beteende 
och att det går att träna bort, främst genom att man på skolan har ett kontinuerligt 
värdegrundsarbete. Man ser samtalen med mobbarna som en del i att bygga upp ett 
förtroende mellan elev och behandlare, vilket i sig är en förutsättning för att ändra på 
ett beteende.  

 
Skola E däremot säger att mobbarna är otrygga och att det ofta är personer som 
tidigare själva blivit mobbade som mobbar. Man uttryckte sig inte kring olika 
egenskaper hos offren men däremot var skola E tillsammans med skola C de enda 
skolorna som lyfte fram fler arenor än skolan där mobbning kan äga rum. Det 
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nämndes forum som internet och sms där mobbningen inte upphör bara för att 
skoldagen gör det. På skola C tyckte man att det inte riktigt var skolans ensak att lösa 
sådana fall såvida de inte stör skolarbetet. Men på skola E nämnde man att man löser 
de fall som dyker upp eftersom mobbningen här kan bli så pass allvarlig genom att 
mobbarna kan uttrycka sig på ett sätt de aldrig skulle göra ansikte mot ansikte med 
offret. Man nämnde att det har förekommit dödshot genom sms på skolan och att 
framför allt tjejer är duktiga på att vara elaka mot varandra genom teknikens medel. 
Ett problem i sådana fall kan vara att det är svårare att tillämpa Farstametoden 
eftersom att mobbarna är mer anonyma och inte kanske mobbar på av samma 
orsaker som mobbare som mobbar från person till person. 

 
Det kan vara svårare att använda metoden när det kommer till nätmobbning 
eftersom att det sker på en helt annan arena. Man kan som mobbare vara anonym 
dessutom. 

 
Ljungström (2006) rekommenderar att metoden bör gå hand i hand med något slags 
förebyggande arbete och på alla skolor vi varit på så arbetar man förebyggande. 
Vanliga delar i det förebyggande arbetet är Friends, SET (social och emotionell 
träning), EQ (emotionell intelligens), kamratstödjare och mentorssamtal. Det nämns 
även att värdegrunden, som ska genomsyra hela verksamheten, är ett förebyggande 
arbete i sig. Farstametoden i sig är inte inriktad mot eller tar upp någon slags 
uppföljning av fallen utöver det uppföljningssamtal som rekommenderas. Detta 
samtal skriver Ljungström (2006) kan upprepas en gång i veckan tills fallet är löst 
och då ska man lämna fallet bakom sig för att inte ge de inblandade eleverna en 
stämpel som mobbare eller mobboffer. Skola E var den enda som uttryckligen ansåg 
att om man arbetar efter värdegrunden och läroplaner så får man in alla människors 
lika värde och rättigheter i det dagliga arbetet. Något mer förebyggande bör inte 
behövas, men på skolan har man bland annat kamratstödjare som en del i det 
förebyggande arbetet. Genomförs även den likabehandlingsplan (utöver 
värdegrundsarbetet), som ska göras varje år, har man en stabil grund med bra 
värderingar och ett bra förhållningssätt att stå på.  
 
Skola B erbjuder inte någon hjälp utanför skolan i samarbete med hemmen, men 
däremot att man på skolan har tagit kontakt med kurator och dramapedagog för att 
hjälpa stökiga klasser där oro finns. Man har dokumenterat allt som gjorts med 
eleverna och detta material lämnar man vidare när eleverna går uppåt i åldrarna. 
Även på skola C så händer det att man arbetar i helklass om ett fall kommer upp. 
Detta för att stärka gemenskapen och få en bättre stämning i klassen. På skola C har 
man förhoppningen att eleverna själva tar kontakt om fallet mot förmodan inte skulle 
vara löst. 
 
På skola E säger man att det oftast inte räcker med ett enda uppföljningssamtal utan 
att dem i de flesta fall har mer än ett samtal med mobbarna. Man skulle önska att det 
fanns mer möjligheter att arbeta i grupp efter en behandling, men det är oftast så att 
teamet släpper fallen när uppföljningssamtalen är slut och lämnar över resten till 
mentorn i klassen och att klassläraren då har det huvudsakliga ansvaret för att fallet 
verkligen upphör och inte återkommer. På skolan har man så kallade mentorssamtal 
varje vecka där det handlar om att eleven ska vara trygg i skolan. Sedan har de även 
kamratstödjare, både vuxna och elever, som de tror har bättre koll på hur läget på 
skolan ser ut eftersom att teamet inte har möjlighet att följa upp fallen på grund av 
tidsbrist. Man dokumenterar alla fall på skola E och informerar klasslärarna om 
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situationen så att de kan arbeta vidare i skolan fast mobbingteamet inte längre är 
inkopplat.  
 
I alla skolors likabehandlingsplaner så nämns det att det vid upprepade kränkningar 
ska det upprättas ett åtgärdsprogram med förslag på hur man ska arbeta vidare.  

4.4. Känslan för metoden 
Alla respondenter är eniga om att arbetet med Farstametoden är en framgångsrik 
modell på deras skola, och alla har som Ljungström (2006) rekommenderar anpassat 
metoden efter vilka förutsättningar man har på skolan. Det är enligt pedagogerna 
svårt att bara anamma hela metoden utan att revidera den på något sätt. På skola D så 
säger pedagogerna att mobbningsarbetet är otroligt viktigt och att förhållningssättet 
mellan människor är A och O.  
 

Respekt och allas lika värde är det absolut viktigaste och jag tror att om man har 
det förhållningssättet så spelar det ingen roll vilken metod man använder sig av i 
grunden. Jag formar metoden efter hur jag är som person, men att ha en grund 
att stå på i början är alltid en trygghet.  
 
För mig känns arbetet naturligt eftersom att jag är van att anpassa mitt arbetssätt 
beroende på vilka förutsättningar man har. Nyckeln för mig är förtroende och det 
är en viktig del att bygga upp mellan elev och behandlare.  

 
Framför allt lyfter man i intervjuerna hur viktigt det är med pedagogens egna 
förhållningssätt i mobbningssituationen. Trygghetsteamen hade inga svårigheter att 
förstå kritiken som kommit och kunde relatera till att elever kan uppleva samtalet 
som kränkande om en pedagog uppträder hotfullt. Pedagogerna lyfte även fram hur 
givande det är att arbeta med detta eftersom man nästan genast får respons av 
eleverna som ofta är tacksamma för att fallet lyfts fram och att man får hjälp. Den 
negativa responsen är nästintill obefintlig medan det är de små positiva sakerna som 
ger pedagogerna bränslet till att arbeta vidare. En pedagog på skola D sa följande 
kring respons på fallen 
 

Jag tycker absolut att man får respons av eleverna. Den kommer oftast på en gång 
när man ser lättnaden hos eleverna. Förra terminen hade vi en pojke som det var 
stökigt kring. Han försökte uppträda tuffare än vad han var. Av honom fick vi 
tydlig respons tack vare hans sätt att vara. På det första samtalet satt han och 
tittade ner och drog i håret. På uppföljningssamtalet så sträckte han på sig och 
det såg ut som att han tyckte att det var skönt att fallet lyfts och att det var över. 

 
För att sammanfatta vilka för- och nackdelar pedagogerna kunde se i att arbeta med 
metoden så hittar vi bland fördelarna att metoden i början känns trygg eftersom det 
finns en manual att arbeta utefter innan man kommer till rätta med hur man själv för 
samtalen bäst på egen hand. Metoden visar tydligt på att kränkande beteende inte är 
accepterat på skolan och man upptäcker de barn som behöver träna på den sociala 
biten. Några av de nackdelar som kan urskiljas är att metoden inte rekommenderat 
kontakt med mobbarnas vårdnadshavare tidigare och därför är ganska hårt 
kritiserad, men om man ändrar på detta så ser man det inte som en nackdel längre. 
Samma sak gäller den hårda strukturerade samtalsmetoden, om man klarar av att 
anpassa den efter sig själv och utefter vilket barn man har framför sig så är själva 
samtalet väldigt givande. På skola E uttryckte man sig så här: 
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En nackdel jag kan känna är att man måste ha sådan tillit till klassläraren. Jag 
måste lita till att denne klarar av att arbeta vidare med eleverna för att nå bästa 
möjliga resultat och det kan kännas lite nervöst att bara släppa ett fall sådär. 

 
Antalet medlemmar i behandlingsteamet påverkar hur arbetet på en skola ser ut. 
Fördelen när man är fler deltagare är att det är lättare att få tiden att räcka till. Är 
man fler medlemmar så ses det dessutom som en trygghet och man kan lättare 
anpassa vem som tar vilka fall, men på skola B som bara är två medlemmar ser man 
deltagarantalet som för litet och tidsbristen som en stor nackdel i arbetet.  
 

Ja, nackdelen om man ska kalla det så är att vi bara är två i teamet just nu. Ofta 
hamnar varje liten konflikt på vårt bord då de flesta vet om att vi är 
mobbingteamet och det kan kännas lite frustrerande. Det ska bli skönt när vi blir 
fler så att vi kan ta tag i att fokusera på mobbningen på ett bättre sätt. 
 

5. Analys 
Nedan följer en analys av de resultat vi fått fram i vår studie. Även här har vi delat in 
analysen i olika underrubriker för att det ska vara tydligt och överskådligt. 

5.1. Koppling till forskning och policydokument 

Då vetskapen om forskning kring metoden hos respondenterna är liten tolkar vi det 
som att man antingen inte har hittat någon forskning kring den eller att man inte har 
letat efter den. Vi förstår det som att skola E ställer sig kritisk till huruvida det finns 
någon forskning på vilken Farstametoden grundas. De säger att det låter som att 
Ljungström hittat på allting själv och vill tjäna pengar på metoden. Vi tolkar det som 
att pedagogerna tycker om den metod de använder samtidigt som de ställer sig 
kritiska till Ljungström som person och hur han förmedlar metoden. 
 
Kopplingen till styrdokumenten saknades generellt på skolorna. Ingen av skolorna 
kunde direkt säga att de jämfört metoden med styrdokumenten, men svaret på frågan 
hur de tyckte att Farstametoden förhåller sig till läroplan och värdegrund med tanke 
på att den kritiserats för att vara kränkande var att teamen inte hade gjort den 
jämförelsen, men att de inte tyckte att Farstametoden bryter mot styrdokumenten. 
Varför skolorna inte tar upp den bit av Farstametoden som har blivit mest kritiserad, 
nämligen den om föräldrakontakten, kan vi inte svara på utan vi tolkar det som att 
skolorna har ändrat på detta och tar kontakt med föräldrarna på ett eller annat sätt. 
Alla skolor har angett att de reviderat metoden och att deras metod inte strider mot 
några styrdokument.  
 
Alla pedagoger vi har träffat har varit väl medvetna om kritiken kring kontakten med 
vårdnadshavare och alla har dessutom anpassat just den delen av metoden efter 
skolans förhållningssätt enligt Ljungströms rekommendationer. Alla skolor menar att 
de ändrat i delen kring kontakten med vårdnadshavarna och vill inte bli förknippade 
med Farstametoden i sin helhet, trots att Ljungström idag ändrat i metoden. Inte ens 
skola D som var medveten om ändringen påstod sig följa metoden till punkt och 
pricka, men vi kan inte utläsa någon punkt i metodens rekommenderade 
tillvägagångssätt som skolan inte följer. Vad vi kan utläsa av resultatet är att ingen av 
skolorna konkret kunde delge något annat än kontakten med vårdnadshavarna som 
ändrats. Vi förstår det som att skolorna, efter Ljungströms ändring, mer eller mindre 
följer Farstametodens rekommendationer fullt ut. Något som eventuellt kan skilja sig 
är hur samtalet är upplagt och strukturerat. Att samtalet i sig inte är eller ska vara lätt 
för den mobbade är något som Ljungström (2006) själv tar upp och det är just på 
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grund av samtalets struktur som frågorna ska vara enkla för eleven att svara på. Man 
ska inte ge mobbaren möjlighet att komma med undanflykter eller försöka slingra sig 
undan. Alla mobbingteam vi har intervjuat har, enligt vår tolkning, sett den 
strukturerade samtalsmodellen som en av anledningarna till varför metoden 
fungerar. Mobbingteamen poängterar, precis som Ljungström (2006), vikten av 
överraskningsmomentet 
 
Den uppfattning vi har fått under studien är att ingen av pedagogerna ser samtalet 
med mobbarna som en kränkning mot dennes integritet. Vi förstår det som att 
pedagogerna anser att det är den pedagog som håller i samtalet som avgör om det blir 
kränkande för eleven eller inte. Om man går in med en inställning som utstrålar att 
fallet ska lösas och har respekt för mobbaren så blir samtalet inte av kränkande 
karaktär. Respondenterna på skola E menar att svårigheten här ligger i att avgöra vad 
som är kränkande för en viss person. Vår tolkning av de intervjuer vi har gjort med 
verksamma pedagoger är att det inte finns någon garanti för att eleven inte upplever 
samtalet som kränkande. Eftersom våra respondenter menar att de aldrig med avsikt 
går in för att kränka en elev men samtidigt säger att man inte kan vara säker på 
elevens upplevelse, så förstår vi det som att den eventuella kränkning som eleven kan 
uppleva är något som eleven får lov att ta eftersom denna utsatt någon annan för 
obehag. 

5.2. Mobbningens orsaker, förebyggande arbete och uppföljning av 
mobbningsfall 

Vi förstår det som att Farstametodens syn på orsakerna till varför mobbning uppstår 
är individinriktad. Detta på grund av att Ljungström (2006) benämner mobboffren 
som svaga och avvikande elever samtidigt som han påstår att mobbarna är elaka. Den 
tolkning vi gör när vi läser hans text är att det är synd om offret och att man på skolan 
måste skydda offret genom att samtala strukturerat med mobbarna. Vi kan hänvisa 
våra tankar om hur Ljungström ser på mobbning till Granströms (2007) kategori 1 
och 2 där man kan se orsaker till varför mobbning uppstår hos offer eller förövare. 
Antingen genom att offret är avvikande från normen, på grund av utseende eller 
beteende, eller inte lyckats hitta en passande roll i skolan eller genom att mobbaren 
inte kan tolka de sociala regler som ska följas i skolan, har fått en bristfällig 
uppfostran eller varit med om en traumatisk upplevelse. Som vi tolkar Ljungström 
(2006), menar han att antingen avviker offret från normen eller så har förövaren fått 
en bristande uppfostran.  
 
Vi kan inte någonstans hitta att Ljungström anser att miljön och skolvardagen kan 
vara en bidragande faktor till mobbning. Däremot ser vi att Ljungström (2006) 
nämner gruppdynamiken i klassen, men endast i samband med hög- och 
lågstatuselever. Han ser denna hackordning i skolan som en naturlig del. Samtidigt 
nämner han att statusskillnaden kan orsaka mobbning, men det är förvånande att 
han inte tar upp att själva dynamiken och klimatet i klassen kan bidra till mobbning. 
 
Vi förstår det som att respondenterna på skola A och C ser mobbningsorsaker ur ett 
individperspektiv, precis som i Farstametoden. Man letar orsaker till varför 
mobbningen uppstår hos offer och förövare och det är individen som triggar 
mobbning. Medan vi tolkar det som att skola B och D ser alla Granströms (2007) 
olika kategorier som möjliga orsaker till varför mobbning uppstår. Man ser här 
utöver individperspektivet att miljön kan vara en bidragande faktor i form av 
kulturella skillnader mellan eleverna. Man ser även att föräldrar kan vara med och 
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påverka så att det uppstår mobbning mellan eleverna på skolorna. Skola E, förstår vi 
det som, ser orsakerna till varför någon mobbar hos mobbarna. Man uttrycker att 
mobbarna ofta tidigare varit mobbade och att de är osäkra och att mobbningen 
uppstår på grund av osäkerheten och viljan att hävda sig. Det vi kan utläsa av detta är 
att skola A och C framför allt, men även skola B och D, ser orsakerna till varför 
mobbning uppstår på samma sätt som Ljungström gör.  
 
Vår tolkning av resultaten angående förebyggande arbete är att pedagogerna är väl 
medvetna om den värdegrund som skolan vilar på och önskan är att den aktivt 
efterföljs. Skolorna arbetar på olika sätt för att förebygga mobbning och för alla 
skolorna är det värdegrundsarbete som är det kontinuerliga arbetet. Skola E 
uttrycker att det i skolan borde räcka med att arbeta utefter värdegrunden. När det 
gäller efterarbete och uppföljning av fallen så ser vi att Ljungström menar att när ett 
fall lösts är det också avklarat. Det stämmer in på de resultat vi fått fram från 
skolorna där vi tolkar det som att när fallet är avklarat så släpper behandlingsteamen 
eleverna. Om det är så att skolorna ser orsaker till mobbning hos individer, borde 
individerna erbjudas hjälp för att ta itu med det beteende som utlöste mobbningen?  

5.3. Känslan för metoden  
Att alla mobbningsteam som jobbar med Farstametoden trivs med den är, som vi ser 
det, ingen tvekan om. Däremot så kan vi se att alla skolor på ett eller annat sätt 
anpassat metoden för att den ska passa skolan bättre. I det stora hela förstår vi det 
som att pedagogerna känner en trygghet i att den är manualbaserad. När man är ny i 
något ämne är det alltid skönt att ha någon annans erfarenheter att lära av innan man 
hittar det sätt som passar en själv bäst.  

6. Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka Farstametoden ur olika vinklar 
för att få en överskådlig blick till varför den är så pass hårt kritiserad men ändå 
väldigt använd på skolor runt om i landet. Vi har tagit del av forskning samt jämfört 
Farstametodens tillvägagångssätt med skolans policydokument och verksamma 
pedagogers tankar och upplevelser. Nedan följer en diskussion av vårt 
tillvägagångssätt samt de resultat vi fått fram under arbetets gång.  

6.1. Metoddiskussion 
Vi anser att den kvalitativa ansatsen vi valde har varit passande för studien eftersom 
att resultaten vi fått har öppnat våra ögon och gett oss en egen uppfattning av den 
kritik som riktats mot Farstametoden. Vi har fått höra hur olika pedagoger anser att 
metoden fungerar och hur de arbetar utifrån flera aspekter. Vi anser oss ha svarat på 
den frågeställning vi hade, eftersom vi har gått igenom forskning och policydokument 
innan vi intervjuat pedagoger som arbetar med metoden. 
 
Genom att vi valde semistrukturerade gruppintervjuer fick vi igång diskussioner i de 
trygghetsteam vi träffade vilket vi tror har varit nyttigt både för resultatet i vår studie, 
men även för trygghetsteamet i sig som fick en möjlighet att diskutera och lyfta fram 
aspekter kring deras metod som de annars kanske inte gör. Självfallet kan man alltid 
diskutera huruvida respondenterna lämnar sanningsenliga svar, men här vill vi 
påpeka än en gång att det i studien handlar om deras tankar och känslor kring 
metoden och därför drar vi slutsatsen att alla pedagoger utgår från sitt eget synsätt 
och därmed lämnar ärliga svar. Vi tror att vi valt det bästa sättet att genomföra denna 
studie, då vi anser att vi hade fått fram relevanta svar. Hade vi valt att göra intervjuer 
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med enskilda pedagoger tror vi att vi hade missat mycket av reflektionen kring vad de 
skulle svara på frågorna och diskussionen i gruppen. Tack vare att det blev en 
diskussion så utvecklades pedagogernas tankar bättre än vad de kanske hade gjort 
under en enskild intervju. Eftersom syftet var att utgå från teamens tankar och 
resonemang så tror vi inte heller att observationer eller enkäter hade varit särskilt 
passande.  
 
Enkäter där det ska framgå känslor och tankar kring ett arbetssätt kan lätt resultera i 
väldigt mycket text där det kan bli komplicerat att plocka ut det mest relevanta samt 
att det är svårare att få respondenten att hålla den röda tråden. Genom våra 
gruppintervjuer kunde vi styra samtalet så att det inte hamnade på sidospår. 
Observationer tror vi inte heller hade gett lika djupgående resultat då det är 
problematiskt att observera känslor och tolka dessa. Annan problematik i just ämnet 
mobbning är att det är känsligt och det skulle inte kännas bekvämt att gå in i ett fall 
och observera när teamen försökt komma fram till en lösning med de inblandade. 
Dessutom kan man självfallet inte ”bestämma” när ett mobbningsfall ska uppstå.  

6.2. Resultatdiskussion  
Om vi ska utgå från de resultat kring pedagogernas tankar som framkommit så kan vi 
utläsa att alla pedagoger som arbetar med metoden är nöjda med den och anser att 
den fungerar bra praktiskt på den skola de arbetar. Däremot blir det svårare att dra 
paralleller till Farstametoden som sådan, eftersom att skolorna på ett eller annat sätt 
modifierat metoden och gjort den till sin egen. Detta är i och för sig precis så som 
man ska göra, enligt Ljungström (2006). Frågan är då varför Ljungström 
rekommenderar att göra om metoden. Skulle han inte hellre rekommendera en 
metod han trodde fungerade fullt ut? Vi tror att en anpassning av en metod eller ett 
arbetssätt alltid sker på en skola eftersom att alla är olika. Farstametodens 
ursprungliga form är den som Ljungström arbetat fram under sin tid som lärare i 
mellanstadiet. Vi undrar om han säger att man ska anpassa metoden på varje skola 
efter de förutsättningar som finns enbart för att skydda metoden från kritik. Genom 
att anpassa metoden kan han hävda att skolor har anpassat metoden fel och att det är 
därför metoden varit mindre framgångsrik på en del skolor och inte för att det är 
något fel på metoden. Många av skolorna har sagt att man inte slaviskt arbetar utefter 
metoden utan att man plockat godbitarna, man väljer ut de delar som passar 
verksamheten och det förhållningsätt som skolan har och gör en egen metod av de 
bitar de gillar. 

 
Hur kommer det sig att inget av de trygghetsteam vi intervjuade såg skolmiljön som 
en orsak till varför mobbning uppstår? Beror den inställningen till mobbingens 
orsaker på att man som lärare inte vill se sina egna brister som en möjlig faktor till 
varför mobbning uppstår?  Har man ett dåligt klassrumsklimat med en orolig klass så 
känns det naturligt att klassen tar ut sin frustration på någon. Att det blir den elev 
med lägst status, precis som Ljungström (2006) skriver, är oturligt samtidigt som det 
är den enklaste vägen för klassen att ta. Här vill vi även lyfta fram något som vi 
känner att de flesta pedagoger inte är fullt medvetna om, nämligen det Wrethander 
Bliding (2004) nämner i sin avhandling. Hon menar att pedagogen själv kan bidra till 
mobbningen uppkomst. Om man som pedagog tillåter eleverna att påverka alltför 
mycket i klassrummet, exempelvis genom att välja egna platser, så kan man bidra till 
att en elev blir utesluten ur klassen. Vad gör man om det är en elev som ingen vill 
sitta bredvid? Är det verkligen upp till eleverna att få avgöra detta? 
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Anledningen till att vi nu har ändrat vår inställning från en negativ syn till en mer 
positiv syn på behandlingssamtalet som förordas i Farstametoden beror till stor del 
på de pedagoger vi intervjuat. De säger att det är den pedagog som håller i samtalet, 
som avgör om det är kränkande eller inte. Har man en positiv inställning och ett 
förhållningssätt som är respektfullt så minskar risken att eleven ska uppfatta 
samtalet som kränkande. Pedagogerna på skola D säger, att man ber eleverna om 
hjälp för att lösa fallet och genom detta får mobbaren chansen att hjälpa till att lösa 
situationen. Det gäller att nå fram till eleven och hitta vägen dit för att komma fram 
till lösningar på olika situationer. Svårigheten, som vi ser det, ligger i att man aldrig 
kan förutse om en elev vill hjälpa till eller vad den anser vara kränkande. Därför kan 
skolorna inte garantera att samtalet slutar väl eller att en elev inte upplever samtalet 
som kränkande. Det vi kan säga om detta är att om pedagogerna, som de säger att de 
gör, går in med ett öppet sinne och en inställning att lösa en situation utan att döma 
eleverna så tror vi att risken för en upplevd kränkning minskar. Pedagogerna var inte 
medvetna om den kritik som pekade på risken att samtalet kunde upplevas som 
kränkande. De kunde däremot relatera till varför den kommit och av detta kan vi 
utläsa att ingen av pedagogerna på någon av skolorna verkar ha stött på problemet 
med att en elev upplever samtalet som kränkande.   
 
Kritiken av utebliven kontakt med vårdnadshavare och samtalets påstådda 
kränkande struktur i Farstametoden kan diskuteras och jämföras med skolans 
policydokument. Begrepp som så fort som möjligt eller skyndsamt i olika dokument 
lämnar tolkningen öppen till skolan själv att avgöra vad man anser vara så fort som 
möjligt. En annan del som lämnas till skolan att tolka är att det står att det är de 
berörda vårdnadshavarna som ska kontaktas. Hur avgör en skola vilken 
vårdnadshavare man anser vara berörd? Borde inte alla vårdnadshavare ha rätten att 
veta om deras barn är inblandade i något i skolan? Bör det ligga på enskilda 
pedagoger att avgöra vad som är så pass allvarligt att man ska ta kontakt med 
vårdnadshavare? Vi förstår det som att det är beroende på vilken skola en elev går på 
eller vilken behandlare av ett fall den får som avgör om vårdnadshavarna informeras 
eller inte. Vår tolkning av policydokumenten är att vårdnadshavarna till alla 
inblandade elever har rätt att veta om deras barn är inblandade i något på skolan, 
inte bara som offer utan även som den som utsätter andra elever för obehag. Borde 
det inte vara samma krav angående information till vårdnadshavare på alla skolor när 
det handlar om något så allvarligt som mobbning? 
 
Enligt Ljungström (2006) själv ska man alltid se till barnets bästa och att aldrig 
förvärra situationen, vilket väl stämmer överens med skolans värdegrund. Det står i 
Lpo94 (1994, s.14) att skolan ska ”samverka med och fortlöpande informera 
föräldrarna och elevens skolsituation” vilket även då, enlig oss, innefattar information 
kring om en elev mobbar en annan. Vi kan inte se att Farstametoden rent praktiskt 
bryter mot några policydokument som Uusijärvi (2007), Fors (1997) och Olweus 
(1994) påstår. Eftersom att det inte står skrivet någonstans om den tid skolan har på 
sig för att kontakta vårdnadshavarna, så tolkar vi det som att Ljungström inte bryter 
mot de rekommendationer som skolan vilar på. Vi kan däremot relatera till och förstå 
varför kritiken kom, innan Ljungström ändrade i sin metod om kontakten med 
vårdnadshavarna.  
 
Det kan sägas vara en konst i sig att förhålla sig till det som står skrivet i 
policydokumenten beroende på hur den som läser tolkar innehållet, kryphål hittas 
och utnyttjas i olika dokument. Beroende på hur man tolkar det som står skrivet kan 
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man diskutera fram en lösning som passar enligt just den tolkningen. Även 
Ljungström (2006) lämnar kryphål till läsarna för tolkning eftersom att han säger att 
det är hans egna åsikter och tankar samtidigt som han rekommenderar att man 
anpassar metoden på skolorna. Desto fler gånger man läser kompendiet desto bättre 
låter metoden, även för oss. Den är öppen för tolkningar och påstår sig inte vara en 
mirakelkur mot mobbning eller att den ska ses som en långsiktig lösning eller som en 
förebyggande metod. Ljungström (2006) menar att det är en akut behandlingsmodell 
och att det är det enda syftet med metoden. Vill man arbeta förebyggande så 
rekommenderar han värdegrundsarbete i klass eller att man tar till sig någon metod 
som inriktar sig mer på förebyggande arbete. 
 
Vi hade en föraning om att det skulle vara svårt att hitta forskning om 
Farstametoden, vilket vi fick erfara under arbetets gång. Vi har inte lyckats hitta 
någon forskningsgrund till varför Ljungström utformat metoden som han gjort och 
Ljungström själv har inte angett några referenser i sin text. Skolverket (2009:a) 
skriver att det genomgående saknas i hans kompendium och detta är även något som 
vi har reagerat på. I ett sådant känsligt ämne som mobbning bör referenser vara 
nödvändiga för att stärka trovärdigheten i det han säger. Något annat som saknas hos 
Ljungström är referenser kring vilken metod och vilket tillvägagångssätt han använt 
för att komma fram till hur många elever som mobbas. Vi saknar även hur stort 
elevantal han baserar sin procentsiffra på. Hur omfattande har hans undersökning 
varit? Vi har diskuterat hur det kommer sig att han kan påstå att det både är 
upptäckta och oupptäckta fall som uppgår till siffran 1-3%. Hur kan man mäta 
oupptäckta fall? Om man kan räkna dem är de inte oupptäckta längre utan borde då 
bara vara en gissning eller en uppskattning från Ljungström? Siffran Ljungström 
anger känns för oss inte trovärdig på grund av brister i informationen angående hur 
hans mätning gått till. 

6.3. Slutsatser  
En av slutsatserna vi kan dra här är att det är svårt att anamma en metod i sin helhet, 
man plockar gärna godbitar och anpassar en metod efter sig själv och sina egna 
förutsättningar – och det fungerar på samma sätt med en antimobbningsmodell. Alla 
är och arbetar olika vilket i sin tur leder till att alla inte kan arbeta lika enligt samma 
förutsättningar. 
 
En annan slutsats vi kan dra är att i det stora hela är mobbningsområdet ganska 
komplext att forska kring och definiera. Definitioner av begreppet kan skilja sig från 
varandra vilket i sig leder till en forskning som kan skilja sig i resultat beroende på 
vilken definition av mobbning man utgått från samt vilken del inom mobbningen 
man undersökt. Idag är den vanligaste definitionen influerad av forskaren Olweus 
och lyder “en elev blir mobbad när han eller hon flera gånger eller under en viss tid 
utsätts för negativa handlingar av en eller flera andra elever” (Olweus, 2007, s.57). 
Här kan vi se att Olweus och forskningen inte helt frångått den ursprungliga tanken 
från Heinemann att mobbning är gruppvåld riktat mot en person, men man ser det 
inte längre uteslutet som att en hel grupp utsätter en individ eller att det bara är 
individen som är orsakerna till varför mobbning uppstår. Idag är det många aspekter 
som kan spela in och bidra till mobbning i en klass eller i en skola – både grupper, 
individer och miljö (Granström, 2007). 
 
Problem som vi kan uppfatta i definitionen av begreppet mobbning är att det är 
ganska vagt och luddigt. Det anges ingenstans vad som anses vara viss tid eller vad 
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som räknas som upprepade gånger. Detta kan vara en bidragande faktor till att 
skolor uppfattar mobbning olika. Det viktigaste vi kommit fram till i studien är att 
hitta ett fungerande förhållningssätt till mobbning på en skola. Man måste ha en 
samsyn och tillsammans arbeta aktivt mot mobbningen precis som Sharp och 
Thompson (1996) skriver. Vi ser de olika definitionerna och det problematiska 
forskningsområdet som en förklaring till att man kanske anammar en metod och 
håller sig till den. Gör man det av enkelheten hos ett färdigt recept att gå efter? Då 
kan man visa föräldrar att man har en beprövad metod att gå efter som fungerar. 
Fungerar enligt vem? Allt som finns att gå på när man ska ta till sig Farstametoden är 
Ljungströms egna ord på att det han säger är sant. Efter att ha skrivit den här 
uppsatsen så vet vi dessutom att det inte finns någon annans ord på att metoden 
fungerar. Däremot vet vi att anpassade metoder, framtagna ur Farstametoden, 
fungerar. Men är det för att de grundar sig i Farstametoden eller är det på grund av 
de pedagoger som arbetat fram en lösning? 
 

6.4. Pedagogisk relevans 
Att studien är relevant för pedagoger och skolor anser vi absolut eftersom att vi har 
diskuterat en omtalad och kritiserad behandlingsmodell mot mobbning och lyft fram 
tankar hos pedagoger som arbetar med den idag. Som resultatet visar varierar sättet 
metoden används på från skola till skola. Detta behöver enligt pedagogerna inte ses 
som något negativt utan bör snarare ses som en förutsättning för att metoden ska 
fungera i praktiken. De olika sätten att arbeta med metoden kan tillämpas på så 
mycket mer än själva mobbningsfenomenet och studien påvisar vikten av 
kommunikation på skolorna samt att man måste arbeta med metoder och sätt som 
passar en själv som pedagog eller det förhållningsätt som skolan har. 
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6.5. Vidare forskning 
Tittar man på avsaknaden av forskning kring Farstametoden så kan det kännas 
relevant att en mer omfattande studie görs i landet. Vi upplever det dock som 
problematiskt och oerhört komplicerat att genomföra en sådan studie. Vi tror att det 
skulle gå att få olika resultat genom samma granskning på olika skolor beroende på 
hur man på skolan valt att anpassa metoden. Så länge ingen använder metoden rakt 
av som den är skriven så kan man inte heller undersöka hur effektiv den är i vår 
mening. Resultatet skulle kunna bli missvisande åt flera håll. Men för att koppla 
samman vidare studier med just Farstametoden så skulle det vara intressant med 
mer forskning och resultat kring bland annat 
 

 Hur anser verksamma pedagoger att Farstametoden stämmer överens med 
skolans policydokument? 

 Hur ställer sig kritikerna idag till metoden efter ändringen angående 
föräldrakontakten? 
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8. Bilagor 
Nedan bifogar vi vårt missivbrev samt våra intervjufrågor. 

Bilaga 1 – Missivbrev 
 

 
 
Bäste pedagog! 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Mälardalens Högskola. Vi har läst 
en inriktning mot lägre åldrar med fokus på språk och språkutveckling. Nu är det 
dags att skriva examensarbete och det har vi valt att göra inom ämnet mobbning. 
Uppsatsens syfte är att undersöka en väl använd metod mot mobbning nämligen 
Farstametoden. Vi vill fördjupa oss i vilket tillvägagångssätt metoden förespråkar 
men vi vill framför allt veta hur Ni verksamma pedagoger upplever arbetet med just 
den metoden på skolan och hur Ni tycker att den fungerar. 
Vår önskan är att Du vill delta i undersökningen och ställa upp på en gruppintervju 
med dina kollegor i mobbingteamet/hälsovårdsteamet eller om så önskas en enskild 
intervju. Vi önskar att spela in denna intervju då anteckningar lätt kan utelämna 
viktiga aspekter och infallsvinklar på ämnet. 
Undersökningen är helt anonym för dig som deltagare, inga uppgifter kommer att 
lämnas ut till någon annan. Dessutom har du rätt att när som helst välja att avsluta 
din medverkan. 
Om Du har vidare frågor om vårt arbete är Du varmt välkommen att ringa eller skicka 
ett mail så svarar vi på Dina frågor. 
 
Varma hälsningar 
Madeleine Zetterström   Anna Derefalk 
Madeleine_z@live.se   a_derefalk@hotmail.com 
XXXX-XX XX XX   XXXX-XX XX XX 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till Trygghetsteam  

 Hur definierar ni begreppet mobbning? 

 Varför arbetar ni med just Farstametoden – vad grundar skolan sitt val på? 

 Är ni medvetna om den hårda kritik som riktats mot Farstametoden och vad 
den handlar om?  

 Är ni på något sätt medvetna eller insatta i om det finns forskning kring 
Farstametoden? 

 Vad är syftet med metoden? 

 För- och nackdelar med metoden? 

 Farstametoden rekommenderar inte kontakt med föräldrar, hur ställer ni er 
till detta?  

 Hur tycker ni att Farstametoden förhåller sig till läroplan och värdegrund med 
tanke på att den kritiserats för att vara kränkande?  

 Har ni reviderat Farstametoden i så fall hur och varför?  

 Finns det någon utvärdering eller kvalitets kontroll av trygghetsteamets 
arbetsuppgifter och insatser/ reflektioner? 

 Hur arbetar ni praktiskt om ett mobbningsfall uppstår? 

 Har ni någon kontakt med föräldrar, kuratorer, sköterskor eller psykologer 
under arbetet? 

 Hur följer ni upp fallen på skolan för att se om de är lösta? 

 Vad tycker eleverna om metoden, har ni fått respons av dem? 

 Arbetar ni förebyggande på något sätt ur ett långsiktigt perspektiv och i så fall 
hur? 

 Hur känner du personligen som pedagog för att arbeta med den här metoden, 
stämmer tillvägagångssättet överens med dina personliga värderingar?     

 Gör ni skillnad på när ni kontaktar mobboffrets respektive mobbarnas 
föräldrar och i sådant fall ungefär när kontaktar ni respektive förälder? 

 Erbjuder ni någon slags hjälp för offer eller mobbare i form av samtal eller 
samarbete med hemmet för att arbeta mot att mobbning uppstår igen? Eller 
släpper ni fallet efter uppföljningssamtalen?   


