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Uppsatsens syfte är att undersöka hur en grundskola i Västmanland arbetar för att 
förebygga och åtgärda mobbningen på skolan. Studien belyser även elevernas upplevelse 
av förekomsten mobbning och kränkande handlingar på skolan.
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med två pedagoger och sex elever ur 
årskurs 7-9. Resultatet av intervjuerna visade att det fanns stora brister i arbetet med 
genomförandet av skolans likabehandlingsplan samt brister i så väl det förebyggande som 
åtgärdande arbetet mot mobbning. Skolan använder sig av Farstametoden, vilket är ett 
åtgärdande program mot mobbning. Denna metod har enligt lärarna varit effektiv i det 
åtgärdande arbetet mot mobbning. Det framkom dock av intervjuerna att eleverna hade 
liten eller ingen vetskap om varken innehållet och syftet med skolans likabehandlingsplan 
eller Farstametoden som handlingsplan mot mobbning. Resultatet av intervjuerna visade 
ändå att varken elever eller lärare ansåg att det förekom mycket mobbning på skolan.
Slutsatsen är att skolan trots brister i mobbningsarbetet och att omsätta skolans 
likabehandlingsplans skrivelser om förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning i 
praktiken har en engagerad personal som har ett gemensamt förhållningssätt och 
nolltolerans mot kränkande behandling. 
______________________________________________________________
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1. Inledning

Mobbning är något som ständigt diskuteras såväl inom skolan som i media. 
Barn- och elevombudet (BEO) (2009) menar att det i skolan ska vara nolltolerans mot 
mobbning och att elever ska kunna komma till skolan utan att behöva vara rädda för att bli 
utsatta för trakasserier, kränkningar eller diskriminering. 
Men är det verkligen så i verkligheten? Vad gör skolan för att arbeta med kränkningar och 
mobbning? Många anser att skolan gör för lite för att förebygga och åtgärda mobbning. 

I en artikel i Dagens Nyheter, november 2009, har Thomas Lerner intervjuat Björn 
Hultman som i åtta år sedan nästan första dagen i första klass blev mobbad. Han fick utstå 
kränkningar och trakasserier från kamraterna och blev utesluten från rastens lekar, vilket 
ledde till att Björn blev mer och mer isolerad. Björn hade till en början ett fåtal kamrater 
men med tiden drog de sig undan och han hade till slut inte en enda kamrat varken i 
skolan eller på fritiden. Björns föräldrar tog kontakt med skolan och krävde en förändring 
men ingenting hände.
 

                  En dag orkade Björn inte längre. Han hade precis börjat nian  och under det senaste 
året hade mobbningen  trappats upp. Kamraterna kallade honom  ”råttan” och flera 
gånger tog de hans glasögon  och  gömde dem. Björn ville inte leva  längre. Han 
minns  fortfarande hur  han höll  sömntabletterna i  handen och  känner ännu  smaken 
mot tungan efter att han stoppat dem i munnen...

     (Lerner, 2009, Dagens Nyheter 2009-11-09)

Björn var 21 år 2009 då artikeln skrevs. Han lyckades inte med sitt självmordsförsök och 
efter händelsen avtog mobbningen och trakasserierna, men Björn berättar hur såren efter 
åratal av mobbning och trakasserier fortfarande finns kvar och att han har svårt att lita på 
andra människor. Björn kände sig besviken på hur skolan och lärarna hanterade 
mobbningen han så länge utsattes för. 

                 - Trots all uppmärksamhet kring mobbning under senare år verkar det finnas stora 
kunskapsluckor ute på skolorna, säger Björn. Eller kanske är det så att lärare och 
ansvariga inte vill ha någon uppståndelse utan hellre avvaktar och tror att 
problemen försvinner av sig själva? 

(Lerner, 2009, Dagens Nyheter 2009-11-09)

Enligt Skolverket (2011) behöver lärarna kunskap som bygger på vetenskap och erfarenhet 
i hur man förebygger och bemöter mobbning och kränkande behandling. Många skolor 
arbetar idag med värdegrundsfrågor och använder sig av program som Lions Quest och 
Friends för att stärka och uppmuntra positiva beteenden och på så sätt motverka 
mobbning. Andra vanligt förekommande metoder på skolor som Skolverket (2011) 
kategoriserar som  förebyggande och åtgärdande program mot mobbning för att förebygga 
och åtgärda mobbning är Farstametoden och Olweusprogrammet.

Skolverkets rapport ”Utvärdering av metoder mot mobbning”  som publicerades 2011 visar  
dock på att ingen av dessa metoder som används har stor effekt på mobbning och 
rapporten har blivit hett omdiskuterad i media. Skolverket rekommenderar inte att skolor 
använder något av de program de granskat. De menar att alla av de åtta program de 
granskat innehåller effektiva men också ineffektiva, ibland rent olämpliga inslag som kan 
riskera att öka istället för att minska mobbningen (Skolverket, 2011).
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Lgr 11 inleds med ett avsnitt om skolans värdegrund och beskriver hur skolväsendet ska 
vila på en demokratisk grund där alla människors lika värde betonas. Alla elever ska ha 
samma möjlighet att utvecklas och nå sina mål.

Ända sedan grundandet av FN´s barnkonvention 26 september 1924 har lagar upprättats 
för att skydda barn och ungdomar (Unicef, 2011).
Den 1 april 2006 inrättades BEO och Barn- och elevskyddslagen trädde i kraft.  Barn- och 
elevskyddslagen har haft som ändamål att motverka kränkande behandling och av barn 
och elever och att det på varje skola bedrivs ett arbete för att motverka kränkande 
behandling. Den 1 januari 2009 upphörde dock Barn- och elevskyddslagen och ersattes 
istället av två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och 
trakasserier. Dessa är Skollagens kapitel 14 a som behandlar kränkande behandling och 
Diskrimineringslagen. Det är nu BEO och diskrimineringsombudsmannen (DO) som 
tillsammans ska arbeta för att motverka kränkningar, diskrimineringar och trakasserier av 
barn och elever (Skolverket, 2009). Även då lagen ändrats så finns kraven och 
skyldigheten att arbeta för att motverka diskriminering och kränkande behandling och att 
främja likabehandling fortfarande kvar. I och med att denna lag träder i kraft kan den som 
anmält för en vuxen i skolan att han eller hon blivit utsatt för kränkande behandling, 
diskriminering och eller trakasserier kräva skadestånd om inte skolan gör allt för att 
förhindra att det händer igen (Skolverket, 2009).

Varje skola skall också ha en årlig plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att  
förebygga och förhindra kränkande behandling en sk likabehandlingsplan. Elever och 
personal ska enligt barn- och elevskyddslagen vara med och delta i arbetet kring 
likabehandlingsplanen. (Skollagen, 2010) Det har dock visat sig att 7 av 10 skolor är dåliga 
på att arbeta aktivt mot mobbning och har bristande likabehandlingsplan och att elever 
inte är med och deltar i arbetet med likabehandlingsplanen som man förordar. (BEO, 
2011)

Den 13 december 2009 publicerades artikeln ”Hård kritik mot skolans mobbningsarbete” i 
Svenska Dagbladet.  Artikeln handlar om hur skolor b la struntar i att kontakta föräldrar 
då det skett ett mobbningsärende, vilket enligt BEO är ett brott mot lagen. Och då skolan 
är skyldiga att årligen upprätta särskilda likabehandlingsplaner är de flesta skolor dåliga 
på detta (Hernadi, 2009).

1.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare och elever i årskurs 7-9 
upplever förekomsten av mobbning och hur man arbetar med att förebygga och åtgärda 
mobbning på en skola i Västmanland.

 1.2 Forskningsfrågor
I denna undersökning har jag valt att utgå från följande forskningsfrågor:

• Vad är elever och lärares uppfattning om förekomsten av mobbning på skolan? 

• Hur omsätts likabehandlingsplanens skrivelser om förebyggande och åtgärdande arbete 
mot mobbning i praktiken på den undersökta skolan?

• I vilken utsträckning har lärare och elever kännedom om skolans förebyggande arbete 
och insatser för att motverka mobbning som formuleras i skolans likabehandlingsplan?
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1.3 Bakgrund 
Fenomenet mobbning diskuteras dagligen i media men det var inte förrän på 1970-talet 
som det började forskas och samlas in mer systematisk kunskap om problemet (Olweus, 
1991). Sedan början av 1990-talet började mobbningen alltmer att uppmärksammas i såväl 
samhällsdebatten som inom skolan värld och detta ledde till ökade insatser inom kommun 
och skola. Handlingsprogram mot mobbning började ta form och utbildningar och 
temadagar för skolpersonal och elever ökade (Barnombudsmannen, 1997).

Skolverkets rapport 252 (2011) visade att under en period av några månader blev i Sverige 
ungefär 7-8 procent av både pojkar och flickor mobbade. Det motsvarar ungefär 50 000 
elever. 1,5 procent av dessa barn blev mobbade under ett år eller längre tid. Också 
anmälningar om kränkande behandling i skolan har ökat under 2010. Barn- och 
elevombudet (BEO) och Skolinspektionen tog 2010 emot 83 procent fler anmälningar  än 
2009 (Skolinspektionen, 2010).

Det forskas om och genomförs varje år studier om mobbning också utanför Sverige. I en 
studie gjord i Oklahoma, U.S.A, där 7848 elever deltog i en enkätundersökning om 
upplevelsen av mobbning och om vad vuxna kan göra för att förhindra mobbning, visade 
det sig att 6% av eleverna aldrig upplevt någon förekomst av mobbning på skolan, 40% 
svarade att de väldigt sällan upplevt förekomst av mobbning, 22% svarade att de upplevt 
någon förekomst av mobbning varje vecka och 32% svarade att de upplevde förekomst av 
mobbning varje dag. Studien visade också att eleverna upplevde att det förekom mer social 
än fysisk mobbning (Hughes,  Middleton & Marshall, 2009).
En annan studie, utförd på 60 skolor i norra Irland där 1079 elever åk 6 deltog, visade att 
40%  hade upplevt att de blivit utsatta för någon form av kränkande behandling under de 
senaste två månaderna. Samma studie visade också att av de 1353 elever åk 9 som också 
deltagit i undersökningen var det 30 % som upplevt att de blivit utsatta för kränkande 
behandling under de senaste två månaderna. Det var dock ”bara” 4% av eleverna i åk 6 
upplevde att de utsattes för kränkningar flera gånger i veckan och 3% av eleverna åk 9 som 
kände sig utsatta för mobbning flera gånger varje vecka (Collins, McAleavy & Adamson, 
2004).
Sverige är alltså långt ifrån själva med att göra studier och undersökningar om fenomenet 
mobbning och att få bukt med detta problem.

Enligt Coloroso (2003) finns det tre typer av mobbning: verbal, fysisk och social. Ofta 
kombineras flera av dessa för att slå hårdare. Den verbala mobbningen är då man t ex med 
glåpord, öknamn och elaka viskningar ger sig på en annan person. Den verbala 
mobbningen är lika vanlig bland flickor som pojkar. Den fysiska mobbningen beskriver 
Coloroso (2003) som den mest synliga formen av mobbning. Den fysiska mobbningen kan 
t ex vara örfilar, slag och /eller sparkar. Denna typ av mobbning är vanligast bland pojkar. 
Den sociala mobbningen är en typ av mobbning som är svårast att upptäcka utifrån och 
kan t ex vara att ignorera, isolera eller utesluta en person. Den sociala mobbningen är mer 
vanlig bland flickor (Coloroso, 2003).

Ljungström(2009), grundare av Farstametoden, har i likhet med Coloroso (2003) delat in 
mobbningen i olika typer, men han använder sig av begrepp som aktiv och passiv 
mobbning där aktiv mobbning är glåpord, knuffar eller krokben som är dold och sker 
liksom i förbigående och passiv mobbning beskriver han som att man fryser ut en annan 
person och beter sig som personen inte finns. 

3



Dan Olweus (1999), en av de mest kända forskare inom mobbningsforskning i Sverige
(Björk, 1999), delar också i likhet med Ljungström in mobbning i två typer men han 
använder sig istället av termerna direkt och indirekt mobbning där direkt mobbning 
innebär sparkar, slag skällsord etc. Indirekt mobbning är då personen blir utfrusen och 
inte får vara med de andra i gruppen. Även Comittee for Children(2010), en amerikansk 
ideel organsation, har anammat Olweus termer direkt och indirekt mobbning i sitt 
antimobbningsprogram Steps to Respect som har använts på grundskolor i U.S.A och 
Kanada (Coloroso, 2003).

Även då Ljungström, Coloroso och Olweus använder olika termer då de delar upp 
mobbningen så kan man ändå se stora likheter dem emellan om vad som är mobbning. 
Många forskare har försökt hitta orsaken till mobbning. Att mobbning skulle öka beroende 
på klasstorlek menar Olweus (1991) inte stämmer. I hans undersökningar utförda på fler 
än 700 svenska och norska skolor har det inte framkommit några systematiska samband 
mellan nivån av mobbningsproblem och klassens eller skolan antal elever.

2. Tidigare forskning

I det här avsnittet förklarar jag begrepp samt litteratur och tidigare forskning relevanta för 
min undersökning. 

2.1 Begreppsdefinitioner
I denna uppsats kommer termerna mobbning, kränkning, trakasseri och trobbing 
återkomma och för att läsaren ska förstå och också kunna se skillnad på dessa begrepp har 
jag valt att inledningsvis förklara dessa begrepp lite närmare. 

 Mobbning, ibland även kallat mobbing är ett omtalat begrepp och har således olika 
definitioner. Det sociala fenomenet mobbning används idag flitigt i media på löpsedlar och 
beskriver hur olika kändisar blir mobbade och kränkta och begreppet mobbning riskerar 
således att urvattnas och tappa sin ursprungliga betydelse. I denna uppsats då jag talar om 
mobbning menar jag den mobbning som enligt Skolverket (2011, s.10) definierar som ”en 
upprepad negativ handling som inbegriper att någon eller några medvetet och med avsikt 
tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Mobbning är något som 
upprepas och pågår under längre tid” 

Olweus (1999, s. 9) menar att mobbning är när ”en eller flera personer, vid upprepade 
tillfällen och under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon 
som har svårt att försvara sig”.

Enligt Ljungström (2009, s. 5)  innebär mobbing ”när en men oftast flera, personer 
systematiskt under viss tid trakasserar en annan person-mobbingoffret fysiskt och/eller 
psykiskt. Enstaka trakasserier är inte mobbing.”

Sammanfattningsvis är definitionerna rätt lika då alla är överens om att mobbning/
mobbning är när en person blir illa behandlad vid ett flertal tillfällen. 

Då man talar om kränkande behandling menar Skolverket (2011, s.10) ”är när  barns eller 
elevers värdighet kränks vid enstaka tillfällen. Dessa handlingar kan utföras av en eller 
flera personer och riktas mot en eller flera. De kan uttryckas genom nedsättande tilltal, 
ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld. Att frysa ut någon eller hota någon räknas 
också som kränkning.”
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Trakasserier är enligt Skolverket (2011, s. 10) ”kränkningar som har samband med någon 
av diskrimineringsgrunderna ;kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder.”
Trobbing är ett begrepp som Ljungström (2009, s. 11) använder i Farstametoden och 
definierar som ” en samlad benämning där allt oönskat elevbeteende som inte är
mobbning. Dit räknas allmän hänsynslöshet, trakasserier bråk, slagsmål, hotfulla tillmälen 
och våld av varierande grad, främst mellan elever, men även mot personal”

2.2 Den mobbade
Vilka elever är det då som blir mobbade? Enligt både Olweus (1999) och Larsson (2004) är  
det en myt att yttre avvikelser som fetma, rött hår, annorlunda kläder etc är orsaken till att 
ett barn blir mobbad. Att den som mobbas skulle vara osäker och ängslig är också en 
gammal myt som Olweus (1999) och Høiby (2002) menar är falsk. Enligt Høiby (2002) 
visar Dan Olweus forskning däremot att mobbarna istället har en låg nivå av ängslan och 
osäkerhet än de flesta. Olweus (1999) delar in mobboffren i två kategorier dvs det passiva 
eller undergivna mobboffret och det provocerande mobboffret.

Med det passiva eller undergivna mobboffret menar Olweus (1999) stillsamma, försiktiga 
och känsliga elever som ofta är osäkra och har dåligt självförtroende. Dessa elever har ofta 
få eller inga vänner och har ofta lättare att prata med och umgås med vuxna istället för 
barn i sin egen ålder. 

Det provocerande mobboffret å andra sidan är barn som är hetlevrade och försöker ge igen  
då de blir utsatta men ofta utan framgång. Dessa elever är ofta klumpiga, omogna, rastlösa 
och besvärliga och en del lider av koncentrationssvårigheter. På grund av detta besvärliga 
beteende är de inte heller omtyckta av läraren. Det provocerande mobboffret kan också 
själva försöka ge sig på och mobba svagare elever. Ofta då del handlar om provocerande 
mobboffer är det inte bara en person utan flera kanske till och med en hel klass som är 
med och trakasserar (Olweus, 1999). 

Coloroso (2003) i likhet med Olweus anser att barn med koncentrationssvårigheter löper 
större risk att bli utsatta för mobbning. Coloroso (2003) hävdar att barn med ADHD löper 
två till tre gånger större risk att bli mobbad än andra barn som inte har detta syndrom.  I 
undersökningar gjorda i Sverige och Norge av Olweus (1991) såg han att pojkar har en 
tendens till att bli mer utsatta för mobbning är flickor. Det visade sig speciellt tydligt på 
högstadiet. 

Olweus (1991) hävdar att en elev som är utsatt för mobbning ofta har svårt att komma ur 
denna situation och mobbningen sträcker sig då ofta över mycket lång tid. 

2.3 Mobbaren
Vem är det då som mobbar? Enligt Coloroso (2003) kan det vara vem som helst. Det finns 
inte någon stereotyp mobbare. Mobbaren avslöjas alltså inte utifrån han eller hon ser ut 
utan hur denne handlar. Ett barn föds inte till mobbare utan lär sig mobba och ett barns 
hemmiljö, skolmiljö och samhället eller kulturen i det barnet ingår har att göra med om ett 
barn mobbar eller inte (Coloroso, 2003). 

I likhet med Coloroso (2003) menar Olweus (1999) och Eriksson m.fl.  (2002) att 
hemmiljön och uppfostran är av betydelse för om ett barn löper risk för att mobba eller 
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inte. En uppväxt med kärlek och stöd samt klara gränser för tillåtet och icke-tillåtet 
beteende minskar riken för att barnet ska börja mobba. (Olweus, 1991) 
Eriksson m.fl.(2002) och Olweus är överens om att utmärkande drag för mobbaren är att 
han/hon ofta har en mer positiv inställning till våld än andra jämnåriga, har behov att att 
dominera och bestämma över andra, uppträder aggressivt både mot barn och vuxna och är 
ofta fysiskt starkare än mobboffret. Enligt Olweus omger sig gärna mobbaren av en eller 
flera kamrater och kännetecknas ofta av ett aggressivt reaktionsmönster. 

Sen finns de barn som inte tar initiativ till mobbning men som ändå är med och står 
bredvid mobbaren och på så sätt deltar passivt i mobbningen en sk passiv mobbare eller 
medlöpare. (Olweus, 1999) Coloroso (2003) i likhet med Olweus beskriver dessa 
medlöpare som osäkra och rädda och rädda att själva råka illa ut.

2.4 Förebyggande insatser mot mobbning
Enligt Höistad (1994) är förutsättningen för att mobbning ska förhindras att skolan 
arbetar förebyggande och tar ställning mot all form av mobbning. Det räcker dock inte att 
ha en handlingsplan mot mobbning utan alla på skolan måste ta ställning mot negativa 
inslag i skolan för att skapa ett bra klimat. De skolor som har ett personligt engagemang 
hos personalen och under längre tid arbetat mot mobbning och tagit tydligt avstånd mot 
våld och mobbning har visats ha en avgörande betydelse för mobbningssituationen på 
skolan (Barnombudsmannen, 1997). Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning 
från 2007-2010 visade att en de effektivaste insatserna mot mobbning var att eleverna 
själva fick vara med och arbeta aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning 
(Skolverket, 2011).

Enligt Höistad (1994) och Høiby (2002) är det viktigt att man har ett gemensamt mål och 
gemensamma regler på en skola och att läraren är tydlig i sitt ställningstagande mot 
mobbning. Olweus (1991) och Höistad (1994) anser båda att man bör ha klassregler som 
eleverna själva är med och bestämmer fram. Skolverket (2011) menar att elevers aktiva 
medverkan i det förebyggande arbetet har en effektiv verkan mot mobbning. 

Höistad (1994) har i likhet med Olweus (1991) delat in det förebyggande arbetet i olika 
punkter där flera punkter återfinns i Olweus skolbaserade åtgärdsprogram mot mobbning
(Olweus, 1991). Några av Höistads (1994) förslag för att förebygga mobbning är att: 

- genom studiedagar på skolan öka medvetenheten och kunskapen om 
   mobbning
- ta fram en handlingsplan
- ta fram ett fungerande rastvaktssystem
- diskutera om alla är överens om skolans regler och ställningstagande
- skapa en vi-känsla på skolan
- upprätta klassregler
- hitta på roliga saker tillsammans, 
- tala mycket om kamratrelationer och hur man ska vara mot varandra,
- använda sig av värdegrundsövningar
- ha ett mobbningsteam
- utse kamratstödjare m.m

Höistad (1994) anser också att man i skolan bör informera vårdnadshavarna och skolans 
handlingsplan och ställningstagande mot mobbning. För att förebygga mobbning är det
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enligt Höistad (1994) och Høiby (2002) viktigt med ett gott samarbete skola och föräldrar 
emellan. Høiby (2002) menar att om skolledning, lärare och föräldrar utformar en 
antimobbningsplan för skolan tillsammans blir det lättare att verka mot mobbning. 

Klassmöten kan användas som ett bra redskap i att förebygga mobbning menar Høiby 
(2006) I hennes bok ”Tillsammans mot mobbning Klassmötet - en grund för trivsel” 
beskriver hon klassmötet som  ”ett lärarstyrt möte där det förväntas att alla ska engagera 
sig på ett seriöst sätt och det ska förekomma regelbundet under hela skoltiden och i alla 
årskurser” (Høiby, 2006, s. 11) Precis som Olweus (1999) anser Høiby (2006) att 
klassmöten förebygger mobbning. Genom klassmöten stärks klassen och dess gemenskap.
Syftet med klassmöten menar Høiby (2006) är att eleverna får chansen att utveckla sin 
sociala kompetens och lär sig förstå sociala regler. De lär känna varandra och också lär sig 
att ta hänsyn till varandra. De lär sig att prata om problem och konflikter och att kunna ta 
hjälp av vuxna i skolan om det hänt något. Høiby (2002) påpekar hur viktigt det är att det 
är att man i skolan arbetar med att barnen lär sig att utveckla en bra kamratskap, att vara 
snälla mot varandra och jobba med att verka för en gemensam trivsel och på så sätt 
förebygga tendenser till mobbning.
Klassmötet fungerar så att eleverna sitter i en ring där läraren leder mötet. Det finns regler 
för hur kommunikationen ska fungera under mötet och mötet ska vara schemalagt och ha 
en tidsram. Mötet ska alltid följas upp. 

Høiby (2006) anser också att varje skola bör utforma en trivselplan för att förebygga 
mobbning och öka trivseln på skolan. Det är viktigt att både lärare, föräldrar och elever är 
med att utforma denna plan och att den slutligen fastställs av skolledningen. 
Skolledningen har det yttersta ansvaret att planen följs och uppmärksammas och hålls vid 
liv (Høiby, 2006).

Närvarande lärare och personal bland elever på raster är något som både Olweus (1999)
och Höistad (1994) tycker är en viktig del av det förebyggande arbetet mot mobbning. Det 
har i flera studier visats att det förekommer mindre mobbning på de skolor där lärarna är 
ute med eleverna på rasterna (Olweus, 1999). Skolverket (2011) håller med om att ett 
välutvecklat rastvaktssystem är en effektiv insats i det förebyggande arbetet mot 
mobbning. Skolverket (2011) hävdar att man på skolan bör utveckla ett rastvaktsschema 
utifrån skolans kartläggning över platser som kan upplevas otrygga och sätta in extra 
insatser med lärare på de platserna för att förebygga att mobbning uppstår. 
I en studie gjord i Oklahoma, U.S.A, visade en enkätundersökning där 7848 elever i åk 3, 5 
och 7 medverkat att de ville ha mer mer vuxna närvarande på raster (Hughes, Middleton & 
Marshall, 2009).

Att en skola har ett mobbningsteam och utser kamratstödjare menar Höistad (1994) kan 
vara insatser i en skolas förebyggande arbete mot mobbning och flera med honom bl a 
organisationen Friends (2011) som förespråkar kompisstödjare i arbetet mot mobbning. 
Friends (2011) menar att det genom att jobba med kompisstödjare på skolan också 
involverar elever i arbetet med mobbning. Skolverket (2011) å andra sidan kritiserar dock 
användandet av kompisstödjare och menar till skillnad från Friends att ha kompisstödjare 
kan öka förekomsten av mobbning eftersom det ibland är ”fel” sorts elever som blir valda 
till kompisstödjarposterna pg a av t ex populäritet bland de andra eleverna, men kanske 
själva är de som är med och kränker andra. Det är också möjligt att kompisstödjarna kan 
anses som angivare som ”tjallar” för de vuxna om vad kompisarna gör, vilket leder till att 
de själva riskerar att bli utsatta för mobbning. Enligt Friends (2011) ska inte 
kompisstöjarnas roll vara att fungera som tjallare eller rapportörer utan ha som roll att 

7



sprida en god stämning och vara en bra förebild som klassens representant i arbetet mot 
mobbning.  De ska heller inte känna att de ska behöva gå in och handgripligen hindra 
mobbning, vilket Skolverket (2011) antyder. För att förhindra att ”fel” elever blir valda till 
kamratstödjare menar Höistad (1994) att man vid rekrytering av ny kamratstödjare bör 
vara med och styra detta val så att det blir elever som är positiva, omtyckta och snälla. 
Enligt Höistad (1994) ska kamratstödjarna få en utbildning för att bli trygga i sin roll, 
vilket Friends (2011) håller med om och också anordnar i sitt program.

Enligt Friends skolundersökning från oktober 2010 svarade 95 procent av de som 
samarbetat med Friends och använt sig av kompisstödjare i arbete mot mobbning att det 
hade lett till ett mer positivt klimat på skolan (Friends, 2011).

I Skolverkets rapport från 2011 lyfts elevers aktiva medverkan i ett förebyggande arbete 
fram som positivt men att eleverna ska involveras i arbetet mot mobbning genom att vara 
med och arbeta fram en fungerande plan mot kränkande behandling och diskriminering 
för att alla elever inte bara kompisstödjarna sa känna delaktighet i arbetet mot mobbning. 

2.5 Åtgärdande insatser mot mobbning
När mobbning har upptäckts är det skolans skyldighet enligt lag att göra allt i sin makt att 
stoppa mobbningen (Skolverket, 2011). Enligt Björk (1999) är det första steget i att åtgärda 
mobbning att lita på sina iakttagelser och agera direkt.
 
Høiby (2002 s. 17) menar att det är många lärare som använder sig av myten att 
”mobbning handlar om en konflikt som barnen  ska lära sig att lösa på egen hand” för att 
slippa ta tag i problemet. Istället menar Høiby (2002) att mobbning istället för konflikt är 
ett övergrepp och det är de vuxna som har huvudansvaret och att skolan tydligt visar att 
mobbning ej accepteras och gör sitt yttersta för att mobbningen ska upphöra. 
Olweus (1999) påpekar hur viktigt det är att rektorn vid varje skola utformar en särskild 
handlingsplan mot mobbning i samarbete med elever. Höistad (2001, s. 109) är överens 
med Olweus och menar att varje skola ska ha en ”beredskap i form av en organisation vars 
syfte är att upptäcka och handla, samt en handlingsplan som beskriver hur detta ska gå 
till”. Tyvärr är detta inte fallet menar Höistad (2001). Många lärare vet inte hur de ska 
hantera ett eventuellt mobbningsfall. Enligt Olweus (1999) och Höistad (1994) är det också 
viktigt att vårdnadshavarna känner till skolans insatser mot mobbning. 

Höistad (1994) föreslår också att man på skolan utser två grupper för att organisera en 
beredskap om ett mobbningsärende skulle inträffa. Grupperna delar han in i 
mobbningsteam och mobbningsgrupp. I mobbningsteamet kan bestå av både personal på 
skolan och föräldrar eller andra vuxna som har kunskaper om skolans elever. Höistad 
(1994) menar att man då får en grupp med en vid syn på eleverna, då olika människor ser 
olika sidor hos eleverna. Viktigt är också att medlemmarna i mobbningsteamet har en god 
kännedom om skolans handlingsplan och är beredda att ta itu med problem med 
mobbning då det förekommer. 

Mobbningsgruppen däremot ska bestå av både personal och elever, med majoritet elever. 
Träffarna bör ske regelbundet, gärna var tredje vecka. Vid ett mobbningsärende ska man 
dock samlas omgående. De elever som ingår i mobbningsgruppen kallar Höistad(1994) 
kamratstödjare och deras uppgift ska vara att vara schyssta kompisar och ta initiativ till att 
heja på och prata med den som är utanför. En annan del av uppgifterna för en 
kamratstödjare är att hålla koll på vad som händer på skolgården och i korridorerna och 
eventuellt ingripa vid mobbningssituation. Detta är dock inget måste anser Höistad (1994) 
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eftersom detta kan vara svårt för kamratstödjaren. Skolverket (2011) däremot tycker att 
det är helt fel att lägga det ansvaret på en elev, som då själv riskerar att råka illa ut.

2.6 Förebyggande och åtgärdande program mot mobbning
Det finns idag ett antal metoder och program mot mobbning som används i skolor runt om  
i Sverige (Skolverket, 2011). Enligt skolverkets rapport som efter tre års lång utvärdering 
och granskning av de åtta vanligaste programmen mot mobbning presenterades 2011, kom
Skolverket dock fram till slutsatsen att inte rekommendera något av dessa program i sin 
helhet då programmen alla har vissa positiva delar men också har inslag som har visat sig 
kunna öka mobbning istället för motsatsen. Skolverket (2011) ifrågasätter också 
användandet av antimobbningsprogram som är skapade i andra kulturer då 
internationella skillnader kan ha stor betydelse för resultatet av metoden och bara för att 
en viss metod fungerar i ett land behöver det inte betyda att det fungerar världen över. Det
är  viktigt att man då man på en skola bestämmer sig för att införa en viss metod eller 
arbetssätt mot mobbning att man först ser på kartläggningar om hur det ser ut på den 
aktuella skolan och utvärderar skolans arbete mot mobbning och kränkningar för att veta 
vilken metod som skulle passa bäst för just den skolan. (ibid, 2011)
Skolverket (2011) rekommenderar istället för att följa ett program till punkt och pricka att 
man använder programmen som inspiration och använder specifika insatser där man 
tycker de passar in på den egna verksamheten. Skolverket (2011) menar att istället för att 
använda sig av ofta dyra program att man bör följa Skolverkets allmänna råd i arbetet med 
att förebygga mobbning och kränkande behandling då de allmänna råden stämmer 
överens med Skolverkets slutsatser om de effektivaste insatserna mot mobbning. Genom 
att använda det arbete som beskrivs i de allmänna råden kan man på skolan strukturera 
upp en effektiv och fungerande planläggning för antimobbningsarbetet. 

Skolverket (2011) skriver också i sin rapport att istället för att använda sig av olika metoder 
i arbetet med kartläggningar kan man med fördel använda sig av och den enkät som 
Skolverket själva tagit fram för sin utvärdering av kränkningar  på svensk skolor och 
anpassa till den egna verksamheten. Det är också viktigt att om man på en skola väljer att 
arbeta efter en viss metod eller program att förankra det nya arbetssättet både bland 
skolans personal och elever för att försäkra sig om att alla vill vara med och arbeta efter 
den här metoden eller programmet och om inte detta arbete genomförs är det lätt att det 
blir ett motstånd inom personalen. (ibid,2011) 
        
I motsats till Skolverket (2011) hävdar Brottsförebyggande rådet (2009) att anti-
mobbningsprogram visst är effektiva instrument för att minska mobbningen på skolor och 
hänvisar till resultatet av studien ”Effectiveness  of Programmes to Reduce School 
Bullying” där Brå anlitat internationellt erkända forskare för att utföra en 
forskningsgenomgång av de bästa utvärderingarna i världen av anti-mobbningsprogram. 
Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning strukturerade 
antimobbningsprogram bidrar till att minska mobbningen i skolor. Studien visar att de 
skolor som använt sig av anti-mobbningsprogram i genomsnitt minskat antalet mobbare 
med 23 procent och antalet mobbade med 17 procent. Studien visade också att de skolor 
där programmen fungerade bäst var de skolor där man arbetat utefter ett visst program 
under en längre tid och att både lärarnas och elevernas engagemang var stort (Ttofi, 
2008).

Enligt en studie i Kanada visade en enkätundersökning där 395 rektorer svarade på frågor 
om läget av mobbning på skolan och hur man arbetade för att motverka mobbning på 
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skolan att en ökning av resurser som på senare år satts in för att arbeta med mobbning 
samt anti-mobbningsprogram haft en positiv inverkan på en säkrare och mer fridfull 
skolmiljö med minskad mobbningsproblematik. Studien visade att antimobbningsprogram 
endast hade effekt om de användes under längre tid, från ett år och uppåt (Smith, Cousins 
& Stewart, 2005). Skolverket (2011) kritiserar dock att man i svensk forskning om 
mobbning också använder resultat av internationella studier och försöker översätta dessa 
till svenska förhållanden då kulturella skillnader har stor betydelse för resultaten och alltså 
INTE kan föras över på svenska förhållanden. För att förtydliga hur ett anti-
mobbningsprogram kan se ut har jag valt att presentera två av de mest kända och använda 
programmen mot mobbning i Sverige; Farstametoden och Olweusprogrammet, vilka båda 
blev granskade i Skolverkets (2011) uppmärksammade rapport ”Utvärdering av metoder 
mot mobbning”.

2.6.1 Olweusprogrammet
Den svenske forskaren Dan Olweus var i spetsen för den systematiska forskningen om 
mobbning som växte fram i början av 1970-talet (Thornberg, 2006). Olweus presenterade 
1985 ett skolbaserat åtgärdsprogram mot mobbning för ca 540 lärare i skolor i Göteborg
(Olweus, 1991). Olweus åtgärdsprogram har använts flitigt i både Norge och Sverige och 
har visat sig minska mobbningen betydligt i de skolor där den införts (Coloroso, 2003).
1999 hade detta åtgärdsprogram utvecklats och utvärderats vetenskapligt vid 42 skolor 
med 2500 elever i Bergen, Norge, under en två och ett halvt års period. Resultatet  av 
denna vetenskapliga utvärdering visade mycket positiva effekter (Thornberg, 2006). 
Mobbningsproblem på skolorna visade sig efter införandet av åtgärdsprogrammet minska 
mellan 50 och 70 procent och det visade också en nedgång av annat oönskat beteende, som 
vandalisering, stölder ock skolk (Olweus, 1999). Enligt Olweus (1999) förbättrades också 
trivsel och det sociala klimatet och antalet  nya mobbningsfall minskade. 
Huvudmålet med Olweusprogrammet är att ”minska eller helt förhindra existerande 
mobbningsproblem i och utanför skola, och att förebygga uppkomsten av nya sådana 
problem” (Olweus, 1991, s. 48).

Olweusprogrammet baseras på fyra delmål:

- Att öka medvetenheten och kunskapen om mobbningsproblem samt 
undanröja myter om mobbning och dess orsaker,

- Att få lärare och föräldrar att engagera sig aktivt,
- Att utveckla klara regler mot mobbning,
- Att ge stöd och ett bra skydd till mobboffret.

(Olweus, 1999, s. 47-48)
          

Olweus (1991) delar in åtgärdsprogrammet i tre åtgärder: åtgärder på skolnivå, åtgärder på 
klassnivå och åtgärder på individnvå. 

Med åtgärder på skolnivå menar Olweus (1991) att man fokuserar åtgärderna på alla elever 
på skolan och inte bara på elever som visas vara mobboffer eller mobbare. Exempel på 
sådana insatser kan vara studiedagar som handlar om mobbning och i samband med detta 
arbeta fram till en handlingsplan mot mobbning. En undersökning där man kartlägger 
skolans mobbningsproblematik för att lättare utforma en övergripande handlingsplan. 

Ett fungerande rastvaktssystem bör upprättas och lärarna bör finnas i matsalen under 
elevernas luncher. Enligt undersökningar gjorda av Olweus (1991) visade att det var 
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mindre mobbning på de skolor där de var fler lärare ute på rasterna. Det är viktigt att 
lärarna vågar reagera, är konsekventa och visar att man inte tolererar någon slags
mobbning. Det är bättre att ingripa för ofta än för sällan, menar Olweus (1991) 

Miljön är viktig för att skapa en positiv stämning och genom att skapa en positiv och 
tilltalande miljö menar Olweus (1991) kan man minska mobbning, då mobbning ofta sker 
då det inte finns något annat för mobbaren att göra. Finns det platser som lockar till 
positiva aktiviteter där också vuxna kan närvara bland eleverna kan vara ett sätt att 
motverka mobbning. Då tidigare forskning menar att mobbning ofta utövas av de äldre 
eleverna mot de yngre kan man tänka på att t ex inte lägga raster samtidigt samt se till att 
de kanske inte befinner sig på samma område på skolan.

Olweus(1991) föreslår också som del i åtgärder på skolnivå att man på skolan installerar en 
”kontakttelefon”. Den skulle fungera på så sätt att en kurator, skolpsykolog eller en särskilt 
intresserad lärare få som uppgift att vissa timmar i veckan tar emot samtal från både elever  
och föräldrar där man utan att nämna namn kan diskutera elevens situation och få råd om 
hur man ska gå vidare. Dessa samtal kan leda till att eventuell mobbning kan lösas. 

Enligt Olweus (1991) är föräldramöten är också en viktig åtgärd för att motverka 
mobbning. Vid dessa kan klassläraren berätta om eventuell undersökning man utfört om 
mobbning och också presentera skolans visioner och metoder för att arbeta mot 
mobbning. På så sätt involveras också fler föräldrar i arbetet mot mobbning. 

En samordningsgrupp eller s k miljöutvecklingsgrupp är ett annat sätta att hålla 
engagemanget mot mobbning vid liv. Det kan vara en lärargrupp på 5-10 lärare som i och 
med regelbundna möten får tid och möjlighet att diskutera olika problem på skolan. Det är 
enligt Olweus (1991) viktigt att alla lärare på en skola reagerar lika mot mobbning. 
Eleverna märker lätt om olika lärare tolererar olika slags beteenden och det blir svårare att  
genomföra bestående åtgärder och sätta upp betydelsefulla regler.

Olweus (1991) anser också att kontakten skola-hem är viktig i arbetet mot mobbning och  
att man på skolan anordnar en Hem-och skola-förening där föräldrar och lärare kan 
diskutera ett gemensamt förhållningssätt mot mobbning.
Åtgärder på klassnivå menar Olweus (1991) skulle kunna vara att klassföreståndare och 
elever i en klass kommer fram till gemensamma klassregler mot mobbning. 

Diskussioner och rollspel kan också vara sätt att engagera elever och öka medkänslan för 
dem mobbade eleven. Beröm av enskilda elever eller hela klassen då de är positiva, 
hjälpsamma och gör vänliga saker mot varandra och säger nej till kränkningar är viktigt för  
att vilja göra bra saker igen. Det är samtidigt viktigt med sanktioner dvs att det blir en 
negativ påföljd om eleverna uppträder aggressivt och elakt mot varandra. Det kan också 
vara att ha regelbundna klassråd där man som naturligt tema diskuterar mobbning och 
hur klimatet är på skolan. 
Att jobba med samarbetsövningar för att stärka gemenskapen i klassen och att med jämna 
mellanrum anordna gemensamma positiva aktiviteter i klassen som klassfester, utflykter 
etc för att få en ”vi-känsla” är också värdefulla åtgärder för att förhindra att mobbning 
uppstår.

Olweus (1991) påpekar också vikten av klassföräldramöten och enskilda samtal i sitt
åtgärdsprogram mot mobbning. Att man på dessa möten pratar om läger på skolan och i 
klassen och berättar hur skolan arbetar mot mobbning och vad föräldrarna kan göra för att 
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hjälpa till. Olweus (1991) tror att dessa möten kan öva föräldrarnas intresse för hur deras 
barn har det i skolan att samverkan mellan hem och skola kan komma att stärkas genom 
detta. 

Åtgärder på individnivå kan enligt Olweus (1991) vara att vid upptäckt av mobbning i 
klassen att klassföreståndaren agerar direkt och har allvarssamtal med mobbaren eller 
mobbarna för att tydligt visa att ingen mobbning accepteras i klassen eller på skolan. Det 
är också viktigt att ha samtal med mobboffret för att han/hon ska känna sig trygg i att 
någon är där och hjälper till och bryr sig för att stoppa mobbningen. Klassföreståndaren 
kontaktar både den mobbades och mobbarens föräldrar och berättar vad som hänt. Att 
ordna ett möte där både den mobbade eleven, mobbaren och båda parters föräldrar är 
närvaron kan också vara en effektiv åtgärd då målet är att genom en grundlig diskussion 
kunna komma fram till en plan för hur problemet kan lösas. Om klassföreståndaren på 
förhand anar att mötet kan bli spänt och fientligt kan att alternativ vara att träffas en familj 
i taget och kanske ha med skolpsykolog eller kurator då båda familjer ska träffas. 

En åtgärd för att öka populäriteten av den mobbade eleven kan vara att klassföreståndaren 
kan låta den mobbade utföra en uppgift med en av de mer populära eleverna, som de 
sedan redovisar för klassen. Samtalsgrupper mellan föräldrar från ett enskilt eller flera 
rektorsområden kan erbjudas, där föräldrar till mobbare /mobbade barn kan mötas och 
samtala. (Olweus, 1991) 

Om inte mobbningsproblemet kan lösas på plats så bör man överväga byte av klass eller 
skola. Först bör man förflytta klassens mobbare men om det inte verkar vara en bra 
lösning låta mobboffret byta klass eller skola.
Effekterna av att använda sig av denna metod har visat sig mycket positiva. T ex Olweus 
”Det nya Bergensprojektet mot mobbning” från 1997-1998 och ”Osloprojektet mot 
mobbning” från 1999-2000 påvisar en minskning av 25-42 procents minskning av 
mobbning (Thornberg, 2006).

Olweus (1991) presenterar resultaten av de undersökningar som gjorts i de skolor som 
använt denna Olweusprogrammet och de visar att förekomsten av mobbning minskat 
kraftigt, att effekterna av programmet visade sig vara starkare efter två år än ett år, att det 
hade registrerats antingen en förbättring eller ingen förändring i mobbningsproblemet på 
skolvägen, att man såg en klar nedgång i antisocialt beteende, förbättring i klassens 
”sociala klimat”, det blev färre nya mobbningsfall och man kunde se en ökad trivsel bland 
eleverna på skolan.

Enligt Skolverkets resultat från sin undersökning om metoder mot mobbning 2009, visade 
det sig att Olweusprogrammets helhetsbegrepp dvs att alla på skolan, både elever och 
lärare tar del i samtalsgrupper för att utbildas i programmet, uppfattades som positivt. 
Skolverket (2011) menar dock att om nu all personal och elever  ska vara med i 
mobbningsarbetet, som antimobbningsteamet förut tog hand om, kommer det att krävas 
tid och resurser för att hålla programmet vid liv. En fara är enligt Skolverket (2011) att 
man hamnar i en utmattningsfas och att delar av programmet då minskar i betydelse.
Då programmet är forskningsbaserat och ligger i fas med läroplanens intentioner anser 
ändå Skolverket (2011) att Olweusprogrammet är ett tämligen heltäckande program i 
arbete mot förebyggande, upptäckande och åtgärdande av mobbning.
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2.6.2 Farstametoden
Farsta metoden grundades 1987 av Karl Ljungström och har använts på över 3000 skolor 
runt om i Sverige (Ljungström, 2009). Skolverket (2011) kategoriserar Farstametoden som  
ett program i gruppen förebyggande och åtgärdande program mot mobbning, med fokus 
på metod för att åtgärda mobbning. Enligt Ljungström (2009) är det viktigt att
skolan har ett speciellt team som arbetar med att ta itu akut mobbning. De som ingår i 
teamet bör vara lärare och annan personal på skolan med nära kontakt med eleverna. 
Varje mobbningsfall tas om hand av två personer. Ljungström (2009) påpekar också 
vikten av att varje skola som använder metoden bör anpassa den efter egna förutsättningar 
så att metoden passar bäst för just den egna verksamheten. 

 Behandlingsformen sker i fyra steg.

1. Skolan får reda på att en elev utsätts för mobbning och kontaktar 
behandlingsteamet för att avgöra hur man ska arbeta med 
mobbningsfallet.

2. Man kallar in mobbarna en efter en till samtal och det är då viktigt att de 
inte känner till att samtalen ska äga rum i förväg. Man visar tydligt att man 
ser allvarligt på situationen och man gör en överenskommelse med 
mobbaren att mobbningen måste upphöra. 

3. Behandlingsteamet meddelar mobbningsoffrets föräldrar om 
mobbningen samma dag som behandlingssamtalen inletts.

4. Behandlingsteamet och lärarna har under de närmsta veckorna koll på 
mobbarna och uppmärksammar hur de förhåller sig till mobboffret. 
Behandlingsteamet har ett uppföljningssamtal med mobbarna efter en 
vecka för att se om mobbningen slutat och uppföljningssamtal med 1-2 
veckors mellanrum efter det.

För att behandlingsteamet ska kunna göra ett så effektivt jobb som möjligt följer det i 
materialet till Farstametoden med en utförlig mall att använda sig av vid 
behandlingssamtalet. Enligt modellens föreskrifter är det viktigt att dokumentera det som 
sägs vid behandlingssamtalen och arkivera detta hos t ex rektor på skolan.
 
Enligt en lärarenkät som Skolverket skickat ut till 39 skolor 2009 visade det sig att 18 av de 
39 skolorna arbetade med Farstametoden, vilket gör den till det vanligaste förekommande 
programmet i deras utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011). Skolverket 
riktar sin kritik mot att detta program kräver att personalen i behandlingsteamet har 
möjlighet att gå ifrån sina ordinära arbetsuppgifter då ett mobbningfall uppdagas. På de 
skolor där detta inte fungerar finns inte möjligheten att agera så snabbt som metoden 
önskar. Skolverkets undersökning visade också att de vuxna som var involverade i 
antimobbningsgruppen tyckte att metoden fungerade bra men de lärare och elever som 
inte var med i gruppen hade mycket dåliga kunskaper om metoden som skolan använde sig 
av. Skolverket (2011) kritiserar också Farstametodens vacklande inställning till 
informationen hem till föräldrar vars barn som blivit anklagade för mobbning då 
läroplanens riktlinjer säger att ”lärare ska samverka och fortlöpande informera föräldrar 
om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling” (Utbildningsdepartementet 
1994, s. 16). Denna kritik har också kommit från flera skolor som använt sig av metoden 
vilket gjort att Farstametoden i sin senaste upplaga 2009 lagt till att de nu är öppna för att 
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man från skolan informerar också mobbarnas föräldrar samma dag som 
behandlingssamtalet ägt rum (Ljungström, 2009).

Skolverket (2011) kritiserar också i sin utvärdering bristen av förebyggande och 
upptäckande insatser i denna metod.

2.7 Likabehandlingsplanen/Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling
Att ta fram en likabehandlingsplan kan vara en del av en skola främjande arbete för att 
motverka mobbning (Skolverket, 2009:3).

Från 1/1 2009 ska det enligt 6 § barn- och elevskyddslagen finnas två årliga planer där det 
tydligt ska framgå hur skolan valt att agera mot diskriminering och kränkande behandling 
som syftar till att förebygga och förhindra kränkande behandling på alla typer av skolor, 
förskolor och friskolor (Skolverket, 2009:3). De två planerna kan sammanföras till en plan 
bara innehållet i planen uppfyller både 14 kap 8§ skollagen och 3 kap 16§ 
diskrimineringslagens krav (Dahlkwist, 2010).

Det finns tre faser i likabehandlingsarbetet (Skolverket, 2009:2)
1. Det främjande arbetet
2.Det förebyggande arbetet
3.Det åtgärdande arbetet
 
Enligt Skolverket (2009:2, s. 25) ska planen innehålla

- en beskrivning av verksamhetens långsiktiga mål och insatser för det 
främjande arbetet,

- de slutsatser som kan dras av kartläggningarna om situationen i 
verksamheten,

- konkreta mål för och beskrivningar av de insatser som ska genomföras 
under året för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling samt en ansvarsfördelning för detta,

- tydliga rutiner för akuta och uppföljande åtgärder avseende inträffade 
kränkningar och hur dessa ska dokumenteras samt,

- en beskrivning av hur barn och elever har varit delaktiga i arbetet med att ta  
fram planerna.

Varje verksamhet ska ha sin egen plan och denna plan ska årligen upprättas, följas upp och 
ses över och framtas med hjälp av personal och elever på skolan. Den ska vara konkret och 
utgå från en kartläggning av skolans behov och vara känd både hos personal, elever och 
vårdnadshavare (Skolverket, 2009:2).

Norman (2008) skriver i Skolverkets nyhetsbrev 1 att majoriteten av de skolor som 
Skolinspektionen inspekterat de närmsta två åren har brister i sitt arbete med 
likabehandlingsplanen. Det har bland annat visat sig finnas stora brister i den del av Barn- 
och elevskyddslagen där det står att eleverna ska vara delaktiga i arbetet med 
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likabehandlingsplanen (Norman, 2008). Enligt Skolverket (2009:3, s. 26 ) är det ”viktigt 
att barn och elever aktivt uppmuntras och ges verkliga möjligheter att påverka och bli 
delaktiga i arbetet med planen. Kunskap, delaktighet och engagemang ger mening och 
kraft i arbetet att skapa en trygg miljö som är fri från kränkningar och diskriminering. 
Även i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i arbetet med ordningsregler ska eleverna 
vara delaktiga. Elevernas delaktighet underlättas när arbetsprocesserna integreras”
Skolinspektionens granskning visar att av 1 700 skolor att tre av fyra skolor som blivit 
utsatta för inspektion sedan januari 2007 helt saknar eller har brister i deras 
likabehandlingsplan (Skolverket. 2009:2). 
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3. Metod

Då jag har som syfte att undersöka hur lärare och elever upplever förekomsten av 
mobbning och hur man arbetar med att förebygga och åtgärda mobbning på skolan och är 
intresserad av att få en detaljerad beskrivning av mina respondenters svar valde jag en 
kvalitativ forskningsmetod.
Den kvalitativa forskningen, till skillnad från den kvantitativa, har ett större intresse för att  
gå in på djupet och tolka och förstå människors uppfattning av fenomen och händelser 
(Denscombe, 2009).

3.1 Urval
Skolan jag valde att utföra min undersökning på är en 6-9 skola belägen i en mindre ort i 
Västmanland i Sverige och är en av två grundskolor i kommunen. På skolan finns ca 300 
elever och 30 pedagoger. Skolan har tre klasser i varje årskurs och skolans lärare är 
uppdelade på tre arbetslag. Varje klass har två mentorer. 
Jag valde att genomföra 8 intervjuer där 2 av respondenterna var lärare och 6 var elever. I 
min undersökning valde jag att använda mig av vad Denscombe (2009) kallar subjektivt 
urval, vilket betyder att man handplockar sina respondenter efter vilka man tror kommer 
att kunna ge mest värdefulla svar med tanke på syfte och frågeställningar. 

Respondenterna bestod av en lärare i trygghetsteamet på skolan en mentor för en åk 7 
klass. Ur elevgruppen valde jag en kille och en tjej från åk 7, en kille och en tjej från åk 8 
och en kille och en tjej från åk 9 för att representera hela 7-9 samt se om det var någon 
skillnad mellan årskurserna huruvida eleverna upplevde mobbning och mobbningsarbetet 
på skolan. Jag valde att intervjua både vuxna och elever då jag ville ha både lärares och 
elevers perspektiv på mobbning och och mobbningsarbetet på skolan.

3.2 Datainsamling
Jag har arbetat fram ett antal intervjufrågor som hjälp att besvara undersökningens syfte 
och forskningsfrågor. Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer, vilket 
betyder att jag som intervjuare har ett antal färdiga frågor men att ordningen på frågorna 
kan varieras och respondenten har möjlighet att lägga till och utveckla sina svar fritt, vilket  
ofta leder till utförliga svar. (Denscombe, 2009)  I och med att valde semistrukturerade 
frågor hade jag också möjlighet att ställa följdfrågor om jag skulle märka att det var något 
nytt av intresse som kom upp under intervjuns gång. Denna intervjumetod bidrog till att 
intervjuerna kändes naturliga och avslappnade. (Denscombe, 2009) Att skapa en god 
kontakt och visa sitt fulla intresse för intervjupersonerna och vad de har att säga är viktigt 
för att intervjupersonerna ska känna sig så bekväma som möjligt och ge berikande svar. 
(Kvale, 2010) 

Då jag hade flera ingående frågor och ville vara uppmärksam och fokuserad och visa 
intresse för respondenternas svar valde jag därför att använda mig av min dator för att 
spela in intervjuerna istället för att anteckna under intervjuernas gång. Jag hade då större 
möjlighet att koncentrera mig på mina frågor och eventuella följdfrågor (Kvale, 2010). Om 
jag valt att använda mig av papper och penna hade jag med all sannolikhet blivit 
distraherad och okoncentrerad och intervjuerna blivit stakiga och onaturliga för att jag 
varit tvungen att fokusera på det jag skrev och inte bara på själva samtalet med 
respondenterna, vilket hade försämrat resultatet av intervjuerna. En annan fördel med att 
spela in intervjuerna var att jag inte riskerade att skriva fel eller missa något under tiden 
jag antecknade (Kvale, 2010). 
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Efter det att jag utfört intervjuerna skrev jag i lugn och ro ner alla intervjuer på datorn och 
använde mig av olika färger för markera det som hade att göra med samma sak dvs  jag 
valde t ex att använda färgen blå för att markera allt i intervjuerna med såväl lärare som 
elever som handlade om förebyggande arbete mot mobbning och sedan färgen rosa för att 
markera det som handlade om uppfattning och förekomsten av mobbning på skolan osv.
Denna teknik gjorde det lättare att åskådliggöra det som framkommit i intervjuerna och 
koppla till mitt syfte och forskningsfrågor för att sedan få fram resultatet.

3.3 Material och tillvägagångssätt
I denna uppsats använder jag mig av lokala styrdokument och handlingsplaner som grund 
till mina intervjufrågor samt aktuell litteratur i ämnet för att skapa en så djupgående 
studie som möjligt. (se bilaga) Därutöver tar frågorna även utgångspunkt i vetenskapliga 
artiklar om fenomenet mobbning.

Jag valde att använde mig av intervjuer i min undersökning. Jag valde ut åtta passande 
respondenter för undersökningen; två lärare och sex elever. Till eleverna skickade jag hem 
ett missivbrev för att få ett godkännande av vårdnadshavare då eleverna jag valde att 
intervjua ännu ej fyllt femton år. I missivbrevet beskrev jag syftet med min undersökning 
och försäkrade att respondenterna skulle hållas anonyma och att intervjuerna endast 
skulle användas i forskningssyfte. De två lärare jag också valt att intervjua frågade jag om 
de ville delta i min undersökning och förklarade också för dom syftet med min 
undersökning. Jag arbetade fram två intervjuguider, en till lärarna och en till eleverna där 
jag utgick från mitt syfte och mina  frågeställningar. 

Enligt Descombe (2009) är det viktigt att man som intervjuare väljer en intervjulokal där 
man inte riskerar att bli störd. Jag valde därför att boka ett grupprum på skolan i den del 
av byggnaden där minst elever håller till för att försäkra avskildhet. För att få en 
avslappnad atmosfär vid intervjutillfället är det bra att man innan man börjar intervjun 
presenterar sig, talar om syftet till undersökningen och kanske säga något om varför man 
valt att undersöka just detta ämne (Denscombe, 2009). Jag valde därför att följa dessa steg 
innan jag påbörjade själva intervjun. Mina intervjuer tog ca 20-30 min och bestod av 9-11 
frågor exklusive följdfrågor. 

Eftersom jag använde mig av semistrukturerad intervjumetod skiljde sig frågorna lite från 
den ursprungliga intervjuguiden för att bäst passa samtalet. Jag anser på grund av detta 
att jag fick utförliga svar från alla respondenter.

3.4 Forskningsetiska ställningstaganden
Vid skrivandet av en vetenskaplig undersökning bör man följa de fyra huvudkraven 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2011).

Med informationskravet menas att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda 
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 7).
Jag informerade alla respondenter om syftet med min undersökning innan de beslutade 
sig om de ville delta i intervjuerna.

Med samtyckeskravet menas att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 9).
Jag förklarade för mina respondenter att intervjun var helt frivillig och att de när som helst  
kunde intervjuns gång kunde välja att avbryta sin medverkan. Då jag förutom två lärare 
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valt att intervjua elever under femton år skickade jag hem ett missivbrev där jag bad om 
vårdnadshavares godkännande till att deras barn fick delta i min intervju. 

Med konfidentialitetskravet menas att ”alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall på ett sådant sätt att obehöriga  
inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 12).
Jag försäkrade mina respondenter att varken deras namn eller skolans namn skulle 
användas i undersökningen utan att de skulle förbli helt anonyma. 
Med nyttjandekravet menas att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 14).
Jag informerade respondenterna att den information jag tagit del av från intervjuerna 
endast användes i forskningssyfte.
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4. Resultat

Jag har i detta avsnitt valt att presentera vad som framkommit i mina intervjuer utifrån 
mitt syfte och frågeställningar.

4.1 Resultat av intervjuer med lärare.
Jag valde att intervjua en svensklärare som medverkar i trygghetsteamet och en ma/
biologilärare. Jag kommer att benämna läraren i trygghetsteamet för lärare 1 och ma/
biologiläraren för lärare 2 i min resultatpresentation.

4.1.1 Definition av mobbning 
Båda respondenterna ansåg att mobbning är när någon blir utsatt för kränkningar vi flera 
tillfällen under en längre tid.

Mobbning är när man under längre tid utsätter en annan person för kränkande 
behandling. Att man har som mål att såra och göra någon annan illa. Det kan vara både 
fysiskt och psykiskt dvs antingen att man slår någon eller ger sig på någon annan 
handgripligen eller att man med ord kränker någon. Utfrysning är också en slags 
mobbning som kanske är en av de värsta. (lärare 1)

 Lärarna var överens om definitionen om mobbning och att småtjafs och enstaka 
gräl inte kunde definieras som mobbning utan att mobbning var något som skedde 
under längre tid.

4.1.2
Upplevelsen av förekomsten av mobbning på skolan
Båda lärarna var eniga om att det inte förekom så mycket mobbning på skolan och att det 
berodde på att det var en skola med bra elever och att de flesta lärarna var engagerade och 
hade nolltolerans mot mobbning och kränkningar och att detta genomsyrade hela skolan.

Vi har bra elever och lärarna är tydliga med att man ska vara schyssta mot varandra och 
tar direkt tag i saken om det är nån som är taskig eller säger dumma saker till varandra. 
Vi visar att vi har nolltolerans vad gäller fult språk och mobbning. (lärare 2)

Enligt lärare 1 visar resultatet av den kartläggning om trivseln på skolan som 
utförts i början av terminen att de allra flesta elever trivs och inte upplever att de 
förekommer mycket mobbning på skolan.

4.1.3 Förebyggande arbete mot mobbning
Båda lärarna räknade upp trygghetsteamet, kompisstödjare, rastvaktsschemat, pedagogisk 
lunch, flytt av elevernas uppehållsrum och nätetikarbetet kring införandet av diggilär i 
skolans förebyggande arbete mot mobbning. 
Enligt båda lärarna arbetar man också med värderingsövningar och använder sig av Lions 
Quest material till detta. Lärare 1 tror dock att det varierar hur mycket man faktiskt jobbar 
med Lions Quest även fast det är inlagt på schemat att jobba med värderingsövningar 
varannan torsdag morgon. Hon berättar att långt ifrån alla lärare har utbildning i Lions 
Quest, vilket kan vara en orsak till att alla inte arbetar med materialet. Även då inte alla 
lärare använder sig av Lions Quest materialet anser ändå båda lärarna att man ändå gör ett 
bra värderingsarbete på skolan och visar tydligt en nolltolerans mot mobbning och fult 
språk mot varandra.
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Jag anser att de flesta lärare på skolan har ett bra synsätt och verkligen vill och arbetar för 
en skola utan mobbning. Många kanske inte alltid är jättebra på att använda sig av Lions 
Quest som en del  gått utbildning i, men jag tycker att det genomsyrar hela skolan att vi 
har ett bra tänk kring mobbning. Man jobbar med det naturligt hela tiden för att alla 
elever ska känna att vi inte tolererar mobbning  och att alla ska trivas och tycka om att 
komma till skolan för det är ett trevligt klimat här och man är schysst mot varandra.
(lärare 1)

Skolan har ett trygghetsteam och kompisstödjare i arbetet mot mobbning, och både lärare 
1 och lärare 2 är överens om att varje klass har två kompisstödjare och de är också överens 
om kompisstödjarens roll. 

Det är inte att vara tjallare och berätta att den och den är utsatt av den och den för det är 
inte deras uppgift utan de kan kanske i så fall berätta där man i allmänhet känner sig 
otrygg på skolan så att lärarna vet vart de ska rastvakta mer. (lärare 2)

Lärare 1 berättar dock att trygghetsteamet har kommit in i en svacka senaste terminen som 
hon tror beror på att  flera i teamet inte har gått någon utbildning och detta har skapat 
osäkerhet och alla i trygghetsteamet vet inte hur de ska arbeta med kompisstödjarna, vilket 
gjort att man inte kommit igång med kompisstödjarmöten och inte heller haft någon 
kompisstödjarutbildning under höstterminen som man brukar ha. Lärare 1 tycker inte 
heller att de fått det stöd som de brukar från ledningen som också bidragit till att de inte 
kommer någonvart.

Det är vi i trygghetsteamet som har hand om kompisstödjarna, men då det sista året 
kommit många nya in i gruppen har vi haft svårt att komma igång med arbetet och vi har 
mest pratat om hur de nya ska bli introducerade och få utbildning. Ska jag vara ärlig har 
det varit dåligt med träffar med kompisstödjarna och vi har inte hunnit ha någon 
utbildning med dem som vi brukar ha. Vi har fått ny ledning som inte tar samma ansvar 
som vår förra rektor i de här frågorna och vi har känt oss lite vilsna i år och inte riktigt 
kommit igång. (lärare 1 )

Båda lärarna berättar att man har ett rastvaktsschema men att detta inte fungerar optimalt 
då en del lärare inte tar dessa tider på allvar. 

Jag tror en del lärare struntar i eller glömmer bort sina rastvaktstider. Ibland har man 
andra uppgifter som går före att rastvakta och då missar man ”sin” tid. Men det är 
däremot många lärare som är ute i korridorerna och pratar med elever fast de inte har 
”rastvakt”. men det är just det, man ser oftast samma lärare ute på rasterna, andra ser 
man aldrig. (lärare 2)

Något som däremot båda lärarna tycker har fungerat bra i skolans förebyggande arbete 
mot mobbning är skolans arbete med nätetik där man har anordnat flera temadagar och  
också arbetat med mycket i klassrummen sedan man infört diggilär som innebär att alla 
elever har varsin Mac dator att använda i skolarbetet. Då eleverna har tillgång till sociala 
nätverk och också använder datorn för privat bruk har skolan satsat på föreläsningar och 
temadagar om nätetik.

Vi har nu i och med diggilär pratat mycket om nätetik och hur man ska förhålla sig på 
nätet vad som är ok och inte ok att skriva. Vi lärare och elever har varit på föreläsningar 
och temadagar som har tagit upp b la nätmobbning och vad man får och inte får skriva 
eller lägga ut på nätet. (lärare 2)

Lärare 2 uppskattade temadagarna i nätetik och hoppades på att dessa skulle återkomma 
varje höst då nya sjuorna får sina datorer för att minska nätmobbningen.
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Båda lärarna tyckte också att pedagogisk lunch var en del i det förebyggande arbetet mot 
mobbning som fungerade bra då man genom att äta med eleverna fick en bättre kontakt 
med dem och att mobbning sällan sker då lärare är på plats.

Vi har också pedagogisk lunch då vi sitter med eleverna i matsalen. Jag tycker det är ett 
bra sätt att få kontakt och prata med eleverna om annat än läxor och skoluppgifter och 
man får en bättre kontakt med eleverna där och det är en bra stämning i matsalen mycket 
p g a att det alltid är lärare där och har koll. (lärare 1)

Skolans uppehållsrum har länge legat i källaren där det varit undanskymt och enligt lärare 
2 visat sig vara ett otryggt ställe utifrån skolans senaste trivselenkät och båda lärarna är nu 
positiva till att man under höstterminen planerar att flytta upp uppehållsrummet till övre 
korridoren.

Jag vet att förra kartläggningen visade att en del elever kände sig  otrygga i 
uppehållsrummet i källaren. Elever kände sig otrygga där för det var aldrig lärare där nere 
och det låg lite skumt till. Så man har nu bestämt att flytta uppehållsrummet till övre 
korridoren under hösten, vilket är bra för där cirkulerar lärarna mer och kan ha lite mer 
koll på eleverna och kanske sätta sig ner och ta en fika på elevernas  fik.

(lärare 2)

Lärare 1 delar lärares åsikter om att nu när elevernas uppehållsrum flyttas upp att lärarna 
kommer att befinna sig där mer bland eleverna och på så sätt kunna minska eventuell 
mobbning som tidigare skett då uppehållsrummet låg i källaren. Lärare 1 påpekar dock att 
flytten dragit ut på tiden och som det ser ut för närvarade har eleverna bara ett pyttelitet 
fik på övervåningen att gå till medan ledningen planerar om hur nya uppehållsrummet ska 
se ut.

4.1.4 Åtgärdande arbete mot mobbning
Enligt lärare 1 och 2 använder sig skolan av Farstametoden som åtgärdande metod mot 
mobbning. Det är trygghetsteamet som blir meddelade om man upptäckt ett 
mobbningsfall och tar tag i det. Man följer då Farstamodellen till punkt och pricka för att 
åtgärda mobbningen. Lärarna tycker att Farstametoden har fungerat bra men är 
tveksamma till om alla lärare, elever och föräldrar vet hur skolans arbete då ett 
mobbningsfall upptäcks fungerar.

Jag tror tyvärr inte att föräldrar eller elever vet vilken metod vi använder på  skolan då vi  
upptäckt ett mobbningsärende om de inte läst likabehandlingsplanen förstås för den finns 
ju där. (lärare 1)

Lärare 1 berättar även att inte ens alla de som är med i trygghetsteamet och ska genomföra 
denna metod inte har gått utbildningen och att det är viktigt att alla som ska jobba med 
den här metoden är väl insatta i hur den fungerar för att man ska nå bästa möjliga resultat.

Skolan tar varje år fram en kartläggning över läget på skolan genom att elever får fylla i en 
trivselenkät där de får svara på om de eller någon annan de vet om blivit utsatt för 
mobbning på skolan och i så fall var. Båda lärarna berättar att det resultat man får fram ur 
denna enkät används b la för att se över var man behöver lägga in extra insatser på skolan 
vad beträffar rastvaktsschemat. 

Då vi fått svaren från trivselenkäten revideras rastvaktsschemat så att lärarna 
uppmärksammar eventuella otrygga platser på skolan mer. Nu är det främst i b-
korridoren där vi har hört att en del elever känner viss otrygghet. I några få fall var det 
också lite bråk bland de yngre eleverna på skolgården. Men i det stora hela var det i år 
väldigt få elever som skrev att de kände sig otrygga eller blivit utsatta för mobbning. Det 
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kanske bero på datorerna. Förut var det mer liv och rörelse på rasterna men nu sitter alla 
insjunkna i sina datorer och det är nästan bara sexorna som är ute på skolgården 
rasterna. (lärare 2)

Då den senaste kartläggningen har visat ett positivt resultat med väldigt lite mobbning och 
otrygghet på skolan, tror lärare 2 att det kan bero på att eleverna nu mest håller på med 
sina datorer på rasterna.

4.1.5 Arbete med och medvetenhet om skolans likabehandlingsplan.
Arbetet med likabehandlingsplanen är det främst trygghetsteamet som står för på skolan. 
Enligt lärare 1 sitter trygghetsteamet och utvärderar förra årets plan i början av 
höstterminen för att en ny likabehandlingsplan ska kunna träda i kraft senare under 
höstterminen. 

Vi i trygghetsteamet ser över om de förslag på insatser från föregående års kartläggning 
hjälpt; om den nya kartläggningen visar på ett bättre resultat än föregående år av  hur 
elever trivs på skolan. Sen ser vi över om alla förebyggande och åtgärdande åtgärder 
fortfarande ska står kvar eller om vi ska lägga till något.  Alla i arbetslagen får ut en 
sammanfattning av våra tankar och  ge  kommentarer som sedan skrivs in i den nya 
planen som ska träda i kraft under höstterminen. (lärare 1)

Lärare 1 anser ändå att arbetet med likabehandlingsplanen inte är ultimat då övrig
personal förutom trygghetsteamet har så liten del i arbetet med likabehandlingsplanen och 
eleverna inte har direkt någonting med arbetet att göra. Lärare 2 säger att trygghetsteamet 
arbetar med likabehandlingsplanen på vårterminen och att sedan resterande personal får 
komma med åsikter under höstterminen. Då jag frågade vad som står i skolans 
likabehandlingsplan tvekar lärare 2 länge och medger att hon inte är säker. Och då jag 
frågar om var man hittar likabehandlingsplanen är lärare 2 återigen osäker.

Jag tror den ligger på första sidan på skolans hemsida att man kan klicka på den. Jag har 
inte tittat efter den men jag vet att jag fått den på mejl nån gång. (lärare 2)

Både lärare 1 och lärare 2 är tveksamma till om elever och vårdnadshavare vet att man 
hittar likabehandlingsplanen på skolans hemsida och de tror inte heller att att elever och 
vårdnadshavare är insatta och informerade i vad som står i den och vad den är till för.
Varken lärare 1 eller 2 verkar heller vara säkra på när man ska presentera 
likabehandlingsplanen för elever och vårdnadshavare eller om man gör det 
överhuvudtaget.

Ska jag vara ärlig vet jag inte om vi kommit överens om när vi ska presentera 
likabehandlingsplanen för föräldrarna. Ska väl vara på första föräldramötet på terminen 
men det brukar vara så mycket annat då så jag tror inte att likabehandlingsplanen får så 
mycket om någon närmare genomgång. Eleverna vet jag faktiskt inte inte och som jag sa 
tidigare har jag inte upplevt att de är med alls i att arbeta fram planen och vet då säkert 
inte speciellt mycket om den och varför vi har den. (lärare 1)

Lärare 1 är också kritisk till att arbetet med likabehandlingsplanen inte prioriteras och nu i 
december fortfarande är långt ifrån klar och att rektorn på skolan har tagit det mesta 
arbetet i egna händer utan att samarbeta med trygghetsteam och övrig personal i den 
slutliga sammanställningen av planen. 

I år är likabehandingsplanen dock mycket försenad. Vår rektor har tagit på sig mycket 
arbete med att slutföra och sammanställa likabehandlingsplanen men då den aldrig blir 
klar verkar den inte inte prioriteras, vilket jag tycker är tråkigt då nya kartläggningen över 
trivseln på skolan är klar och visar ett mer positivt resultat än den förra som man kan gå 
in och läsa nu på hemsidan. (lärare 1)
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Det finns också mycket fel i den ”förra” likabehandlingsplanen som ligger på hemsidan i 
hur vi jobbar med mobbning som inte stämmer idag som också känns fel att ha med och 
borde tas bort om vi inte uppfyller dom. (lärare 1)

I interjvun med läraren från trygghetsteamet kom det tydligt fram att hon inte var nöjd 
med förseningen av skolans likabehandlingsplan samt att det i den likabehandlingsplan 
som man hittar på skolans hemsida inte stämmer överens med hur skolan faktiskt jobbar 
mot mobbning.

4.2 Resultat av intervjuer med elever
Jag valde att intervjua 6 elever från åk 7-9. Två elever från varje årskurs varav en tjej och 
en kille. Jag kommer att benämna eleverna som följer ; tjej åk 7 - elev 1, kille åk 7 - elev 2, 
tjej åk 8 - elev 3, kille åk 8 - elev 4, tjej åk 9 - elev 5 och kille åk 9 - elev 6.

4.2.1 Definition av mobbning
Samtliga respondenterna var liksom pedagogerna eniga om att för att mobbning är när en 
person blir utsatt för kränkningar vi flera tillfällen.

Mobbning är om man gör något taskigt mot någon som man gör upprepade gånger. 
(elev 4)

Att nån gör nånting mot en annan person som inte  är snällt upprepade gånger alltså inte 
om man är dum bara en gång men flera gånger. Det kan vara slag ord utfrysning allting 
det beror på hur den här personen tar emot det eller hur den uppfattar det. (elev 3)

4.2.2 Upplevelsen av förekomsten av mobbning på skolan
Samtliga elever var liksom lärarna eniga om att de inte upplevde att det förekom så mycket  
mobbning på skolan.

Tycker inte det finns någon mobbning på skolan. Inte vad jag sett iallafall. (elev 4)

Det var dock tre av eleverna som ändå nämnde att de sett elever bli mobbade även om de 
själva inte blivit det. 

I våran klass så ä det ju en som oftast blir lämnad ensammen det ä bara för att det är han.. 
Och om det är han som gör nåt fel blir det alltid värre  för han än om nån annan skulle 
göra samma fel. Han blir ju värre utsatt än nån annan. (elev 2)

Fyra av eleverna trodde att orsaken till att de upplevde att det var så lite mobbning på 
skolan var att skolan hade bra elever och lärare som tog tag i eventuell mobbning.

Vet inte varför det är så lite mobbning men det kanske är snälla elever här och jag tycker 
att lärarna är bra och säger till om nån är dum. (elev 3)

Eleverna verkade från samtliga intervjuer känna sig trygga och trivas i skolan och 
tycka att lärarna var engagerade och gjorde ett bra jobb i arbetet mot mobbning.

4.2.3 Förebyggande arbete mot mobbning
I det förebyggande arbetet på skolan kom med eleverna i likhet med intervjuerna med 
lärarna rastvaktning, pedagogisk lunch, trygghetsteam, kompisstödjare och arbetet med 
värdegrunden med upp. Tre av de sex eleverna jag intervjuade tyckte att de såg rastvakter 
ute på rasterna medan tre av eleverna tyckte att det skulle vara med lärare ute på rasterna. 
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Jag har hört att det ska finnas rastvakter men jag har inte sett några. Man ser ju lärare i 
korridorerna ibland men man vet ju inte om de är rastvakter eller bara går förbi. På 
skolgården är det aldrig lärare vad jag sett iallafall. (elev 2)

Det var främst de yngre eleverna som saknade lärare ute på rasterna. 

Alla elever lugnar ju ner sig och är tystare och skötsammare när det kommer lärare i 
korridorerna så det är ju bra om typ lärarna kulle vara mer i korridorerna. (elev 1)

Ja, jag tycker det ska vara mer lärare på skolgården iallafall. (elev 2)

Samtliga elever kunde berätta att lärarna fanns i matsalen och åt lunch med eleverna. Det 
var positivt tyckte eleverna och en elev tog också upp att nu när uppehållsrummet skulle 
flyttas till övre korridoren skulle säkert fler lärare gå dit och att det var bra.

Jag tror det är bra nu när vi får ett större uppehållsrum. Där kommer ju vuxna att vara 
mer och inte bara X i cafét. Alla kommer ju få rum att samlas där, så det kommer att bli 
bättre än förra uppehållsrummet som var i källaren. Där var aldrig lärarna. (elev 5)

Samtliga elever visste att det fanns ett trygghetsteam och kompisstödjare på skolan men 
var mycket tveksamma till trygghetsteamet och kompisstödjarnas arbete och uppgift. Bara 
elev 4 gissade på att man gick till trygghetsteamet om man sett mobbning och elev 4, elev 5 
och elev 3 trodde att kompisstödjarnas roll var att hålla koll och rapportera till en lärare 
om man upptäckte mobbning.

Dom ser ju mer än lärarna ser vad som händer för det händer ju oftast saker när inte 
lärarna är med. De ska rapportera och hjälpa till mot mobbningen. (elev 3)

Elev 1 var själv kompisstödjare men var också hon tveksam till sin roll som kompisstödjare 
och berättade att de inte kommit igång med kompisstödjarträffar än.

Vi har inte haft något möte än men förra året träffades vi varannan vecka och ibland förra 
året hade vi lite övningar i våran egen klass och 6C. Vet inte vad vi ska göra nu i sjuan.
(elev 1)

Då jag frågade vilken roll man har som kompisstödjare svarade elev 1 att ”Du behöver inte 
gö så mycket bara du har koll på andra liksom”
 I intervjun med eleverna kom det fram att det enligt eleverna inte förekom så mycket 
värdegrundsarbete på lektionerna. Bara elev 1 visste vad Lions Quest var och det var bara 
elev 1, elev 3 och elev 4 som sa att de brukade prata om mobbning på lektionerna. Elev 3 
tog upp att man pratat en del om nätmobbning och varit på föreläsningar om det sedan 
man fick datorer. Elev 1 berättade att de jobbat mycket med värderingsövningar i åk sex 
men inte nu när de bytt lärare och börjat åk 7.

Förut i sexan brukade vi prata mer om mobbning och göra sånna där fyrahörnsövningar 
och lekar och sånt som var om mobbning med inte nu. (elev 1)

Elev 2 berättade också att man pratade mer om mobbning i sexan än nu. 

Klassråd och trivselregler kom också upp i elevintervjuerna i samband med frågor om 
skolans förebyggande arbete mot mobbning och både elev 1 och 2 berättade att de hade 
klassråd oftare i åk 6 än nu i åk sju då det bara var klassråd en gång i månaden till en gång 
per termin. De andra fyra eleverna jag intervjuade höll med i att de sällan hade klassråd 
och då jag undrade vad de tog upp på klassråden sa de flesta att de pratade om klassresan.
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Vi har inte klassråd så ofta. Vi hade ett  i slutet av förra terminen kommer jag ihåg och 
pratade om klassresan. (elev 5)

På min fråga om vilka trivselregler som finns på skolan var samtliga elever mycket osäkra 
på vilka det var. 

Ja, jag tror det sitter några regler på klassrumsdörren men jag vet inte riktigt vilka de är :) 
(elev 3)

De flesta eleverna visste att det fanns trivselregler men kunde inte berätta mer utförligt 
vilka det var förutom att man inte fick ha keps, som nästan alla elever var 
överens om, vilket jag tolkar som att skolan inte är speciellt tydliga med att arbeta med och 
tydliggöra för eleverna. 
 
4.2.4 Åtgärdande arbete mot mobbning.
Eleverna visste inte hur skolan jobbade åtgärdande mot mobbning och det kom fram i 
intervjuerna att eleverna inte visste hur skolan jobbade då man upptäckt ett mobbningsfall 
och flera av eleverna visste inte ens om det fanns en speciell handlingsplan vid ett 
mobbningsärende. 

Vet inte riktigt vad som händer om nån blir mobbad?Asså jag vet att vi pratade om det 
förut men för ganska länge sen att det först var att läraren pratar med de som mobbar och  
sen ringer hem tror jag. (elev 6)

 Att skolan arbetar med Farstametoden som handlingsplan vid mobbning kom tydligt fram 
i intervjuerna med lärarna men i intervjuerna med eleverna var det ingen som nämnde 
Farstametoden och verkade inte alls veta att det är den metod skolan valt att arbeta med 
vid mobbningsärenden.

4.2.5 Arbete med och medvetenhet om skolans likabehandlingsplan.
Samtliga elever var mycket osäkra på vad en likabehandlingsplan var och kunde inte 
berätta varken hur man arbetade fram en likabehandlingsplan eller vad den var till för. Då 
jag frågade var man kunde läsa likabehandingsplanen gissade elev och elev att den fanns 
på skolans hemsida men ingen av eleverna hade läst den så ingen visste säkert var man 
kunde hitta den. 

Jag har hört talas om den men jag vet inte vad som står i den. (elev 2)

Skolan verkar alltså varken låta eleverna vara delaktiga eller informera om innehållet i 
skolans likabehandlingsplan.

4.3 Resultatanalys
Resultaten av de svar jag fick från mina intervjuer visar att samtliga respondenter anser att  
mobbning är då någon blir utsatt för kränkande behandling upprepade gånger. Lärare och 
elever är således eniga i definitionen av fenomenet mobbning. Jag såg inte heller någon 
skillnad på flickornas och pojkarnas svar på mina intervjufrågor i fråga om hur de  
definierade mobbning eller upplevde förekomsten av mobbning på skolan. 

Varken  pedagoger och elever upplevde att det var mycket mobbning på skolan utan 
berättade att det var bra stämning. I mina intervjuer med lärarna framkom att det varje år 
på höstterminen genomförs en enkätundersökning för att se hur eleverna trivs på skolan 
och också undersöka om det finns någon mobbning och i så fall var på skolan eleverna 
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känner sig otrygga. Denna kartläggning visade i likhet med mina intervjuer att eleverna 
verkade trivas i skolan och inte upplevde att det förekom mycket mobbning.

Vad beträffar skolans förebyggande arbete mot mobbning var eleverna lite osäkra på vad 
skolan gjorde men då jag följde upp det jag pratat med lärarna beträffande detta och 
frågade om skolan hade rastvakter och lärare i matsalen, trygghetsteam, kompisstödjare, 
trivselregler och om de brukade arbeta med mobbning på lektionerna och kände till 
värdegrundsarbete med Lions Quest, kände de flesta av eleverna till detta men tyckte att 
det förebyggande arbetet fungerade olika bra. 

Hälften av eleverna tyckte att de såg lärare ute på rasterna medan hälften ville att det 
skulle vara fler lärare ute, speciellt på skolgården. Båda lärarna jag intervjuade ansåg också 
att rastvaktsschemat inte fungerade fullt ut och att det var något som borde förbättras. 
Både eleverna och lärarna jag intervjuade berättade att lärarna var med och åt lunch med 
eleverna i matsalen och det var flera av eleverna som tyckte det var bra och bidrog till en 
lugn lunchmiljö.

Pedagogerna och samtliga elever var medvetna om att det fanns ett trygghetsteam och 
kompisstödjare på skolan. Det var dock bara läraren som var med i trygghetsteamet som 
verkade vara säker på syftet med och arbetet som trygghetsteam och kompisstödjare 
utförde. Eleverna och lärare 2 såg fortfarande kompisstödjarens roll som någon som höll 
koll på om det var någon som var dum mot någon och då berättade för trygghetsteamet, 
vilket inte var tanken enligt läraren i trygghetsteamet som menade att eleverna INTE ska 
användas som tjallare utan vara goda förebilder och främja ett gott klimat i sin klass och 
på skolan. Arbetet i trygghetsteamet och kompisstödjarna verkade inte fungera och lärare 1  
menade att det under terminen tillkommit flera nya lärare i trygghetstemet som inte haft 
någon utbildning i Farstametoden och att det inte heller blivit tillräckligt introducerade i 
trygghetsteamets arbete, vilket bidragit till att teamet och arbetet med kompistödjarna inte 
fungerat så bra som förut. Man hade varken kommit igång med kompisstödjarmöten eller 
haft den kompisstödjarutbildning som man brukar ha  under mitten av höstterminen, 
vilket lärare 1 antydde var den nya ledningens fel.

Arbetet med mobbning och värdegrundsarbete på lektionerna verkar inte heller ske i så 
stor utsträckning även då enligt båda lärarna att en förmiddag varannan vecka var speciellt 
tillsatt på elevernas schema för att arbete med värdegrundsfrågor och Lions Quest. Men då  
jag intervjuade eleverna svarade samtliga att de inte upplevde att man jobbade med 
mobbning eller gjorde värdegrundsövningar speciellt ofta så tanken om att genom att 
schemalägga tid för arbete med värdegrundsfrågor och arbete mot mobbning verkar som 
jag kan avläsa från mina intervjuer ha införlivats i alla klasser. Båda lärarna sa också själva 
att mentorerna, även om värderingsarbete i klassen var schemalagt, jobbade varierande 
mycket med detta. En anledning till att inte alla lärare arbetade med värderingsövningar 
och Lions Quest som material i värdegrundsarbetet trodde lärare 1 kunde bero på att det 
var länge sedan lärarna på skolan gått utbildningen, vilket gjort att med en hel del 
personalbyte på skolan var det nu många som inte varit med på utbildningen och därför 
valde bort att arbeta med just detta material. Båda lärarna trodde också att den tid som 
lagt ut för arbete med värdegrundsfrågor ofta användes till elevernas skolarbete. Däremot 
berättade båda lärarna och två av eleverna om temadagar i nätetik som anordnats för 
elever, lärare och föräldrar om hur man ska vara mot varandra på nätet, som uppskattats 
och väckt många bra diskussioner. 

Både elever och lärare berättade också om planer för att under hösten flytta upp elevernas 
uppehållsrum från källaren till övre korridoren för att det inte kulle ligga så undanskymt 
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och att fler lärare då skulle cirkulera och befinna sig bland eleverna för att på så sätt 
förebygga mobbning. Både elever och lärare var positiva till detta men lärare 1 tycker att 
flytten av uppehållsrummet dragit ut för länge på tiden.

I elevintervjuerna kom vi också i skolans förebyggande arbete mot mobbning in på om 
eleverna var medvetna om skolans trivselregler, vilket de inte visade sig vara. Att man inte 
fick ha keps på sig var de ganska säkra på var en av trivselreglerna men annars var de
 mycket osäkra på vilka som var trivselreglerna eller om det ens fanns några trivselregler. 

Skolans åtgärdande arbete med mobbning var det få elever som hade något att säga om. 
Samtliga elever var antingen mycket osäkra på eller visste inte ens om skolan hade någon 
speciell handlingsplan då ett mobbningsärende inträffat. Båda lärarna var insatta i hur 
man gick till väga då ett mobbningsfall inträffat och berättade att man jobbade efter 
Farstametoden, men båda lärarna erkände att de trodde inte att varken elever eller 
föräldrar visste hur skolan arbetade vid ett mobbningsfall och lärare 1 trodde inte ens att 
alla i trygghetsteamet som ska ta hand om mobbningsärenden visste helt klart hur de 
skulle gå till väga. 

Likabehandlingsplanen som ett levande dokument där lärare, elever och föräldrar ska vara 
delaktiga i arbetet visade sig vara allt utom detta då majoriteten av elever inte ens visste 
vad likabehandlingsplanen var och båda lärarna själva berättade att de inte trodde att 
varken elever eller föräldrar visste vad som stod i likabehandlingsplanen eller vad 
delaktiga i arbetet med denna.

27



5. Diskussion

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur elever och lärare upplever 
förekomsten av mobbning på skolan och hur man arbetar med att förebygga och åtgärda 
mobbning samt söka svar på följande frågeställningar:

• Vad är elevers och lärares uppfattning om förekomsten av mobbning på skolan?

• Hur omsätts skolans likabehandlingsplans skrivelser om förebyggande och åtgärdande 
arbete mot mobbning i praktiken?

• I vilken utsträckning har lärare och elever kännedom om skolans förebyggande arbete 
och insatser för att motverka mobbning som formuleras i skolans likabehandlingsplan?

För att svara på dessa frågeställningar valde jag en kvalitativ ansats genom att genomföra 
semistrukturerade intervjuer med två lärare och sex elever. Resultatet i undersökningen 
har framställts genom intervjuer med lärare och elever på skolan samt resultat från 
tidigare forskning. Jag använde skolans likabehandlingsplan som grund till mina 
intervjufrågor.

5.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras och jämförs resultatet från mina analyserade intervjuer med 
tidigare forskning om ämnet mobbning utifrån uppsatsens frågeställningar.

Enligt Olweus (1999) är mobbning när en eller flera personer säger eller gör kränkande 
saker mot någon vid upprepade tillfällen under en viss tid. Denna definition stämde 
överens med både de elever och lärare jag intervjuades uppfattning om vad man ansåg 
vara mobbning. Av mina intervjuer med såväl lärare som elever fick jag uppfattningen att 
det inte förekom speciellt mycket mobbning på skolan. 

Enligt Skolverket (2009:2) ska alla skolor genomföra en årlig kartläggning om situationen 
i skolan och dra slutsatser från denna huruvida det förekommer mycket mobbning och 
kränkningar eller inte och som sedan skulle användas som underlag för arbetet med 
skolans likabehandlingsplan om vidare insatser i mobbningsarbetet, vilket också den 
undersökta skolan gjorde varje hösttermin. Enligt den färska kartläggningen som utförts 
under början av höstterminen 2011 och ska föras in och ligga som grund för skolans 
utvärdering och kommande insatser och arbete mot mobbning i den nya 
likabehandlingsplan 2011/2012 som ska publiceras under hösten. 

Kartläggning visar hur eleverna trivs på skolan och visade också denna i likhet med vad jag 
hört från de intervjuade elever och lärarna att de allra flesta elever trivdes på skolan och 
inte upplevde mycket mobbning. Men även om skolan hade en kartläggningen som visade 
ett positivt resultat vad beträffade upplevelsen av mobbning kunde jag se stora brister i hur  
skolan faktiskt jobbade med de förebyggande insatser mot mobbning som stod skrivet i 
deras likabehandlingsplan. Något annat som också upprörde läraren i trygghetsteamet var 
att den likabehandlingsplan som skulle publiceras under höstterminen 2012 ännu i 
december inte var i närheten av klar och att det var flera åtgärder som stod i 
likabehandlingsplanen man hittade på skolans hemsida för perioden 2010/2011 över vad 
skolan gjorde för att förebygga mobbning inte längre stämde och därför borde tas bort.
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Det är viktigt med lärare ute på raster bland elever menar både Höistad (1994) och Olweus 
(1991). Att ha ett fungerande rastvaktssystem har visats innebära minskad mobbning 
(Olweus, 1999). Den undersökta skolan har skrivit in rastvaktsschema i 
likabehandlingsplanen som förebyggande åtgärd, men dessvärre kom det fram i 
intervjuerna att båda lärarna och hälften av eleverna inte ansåg att skolan hade ett 
fungerande rastvaktssystem. 

Att värdegrundsarbetet fungerar på en skola är en viktig de i det förebyggande arbetet mot 
mobbning menar Skolverket (2011). Värdegrundsarbetet är dock något som måste finnas 
med och integreras i skolans dagliga verksamhet och bör därför inte läggas som egna 
lektioner för risken är då att tanken med värdegrunden som ett förhållningssätt förstörs 
(Skolverket, 2011). I skolans likabehandingsplan beskrivs att man använder det 
värdegrundsstärkande programmet Lions Quest som verktyg för värdegrundsarbetet. 
Lions Quest är just en sådan lektionsbaserad metod som kritiseras starkt av Skolverket 
(2011) som menar att särskilda lektioner och pedagogiskt material inte har någon som 
helst effekt på mobbning och kränkningar och dessa lektioner upplevs av elever som tjatiga 
och konstruerade övningar som inte är kopplade till verkligheten i korridorer och på 
skolgården.

I skolans likabehandlingsplan står det också att all personal utbildats i Lions Quest och 
lärarna berättade att tid för värdegrundsarbete schemalagts till en förmiddag varannan 
torsdag. I mina intervjuer med lärarna framkom dock att all personal inte alls var 
utbildade i Lions Quest och eleverna tyckte inte att man arbetade speciellt mycket med 
mobbning och värdegrundsfrågor på lektionerna. 

Ett fungerande mobbningsteam och kompisstödjare är enligt Höistad (1994) en väg att 
förebygga mobbning. Enligt skolans likabehandlingsplan samt mina intervjuer med 
lärarna har skolan ett trygghetsteam och kompisstödjare, men under hösten har inte 
arbetet med kompisstödjarna fungerat speciellt bra och man har ännu ej haft den 
utbildning för kompisstödjarna som varje höst ska utföras. Eleverna intervjuade jag 
verkade inte veta hur trygghetsteamet jobbade eller kompisstödjarnas roll och läraren i 
trygghetsteamet berättade att även om det var i mitten av terminen så hade inte arbetet 
med kompisstödjarna och deras träffar ännu kommit igång. Också på denna punkt 
överenstämmer inte verkligheten med vad som står i skolans likabehandlingsplan.

Skolverket (2011) ser kritiskt på användandet av kompisstödjare och menar att detta 
system kan leda till ökad mobbning istället för motsatsen medan organisationen. Friends 
(2011) menar å andra sidan att det är viktigt att eleverna själva är med i arbetet mot 
mobbning och att använda sig av kompisstödjare kan vara ett sätt att engagera eleverna. 
På den undersökta skolan har man valt att ta ut två kompisstödjare i varje klass och har 
enligt organisationen Friends rekommendationer en dold omröstning och efter att man 
fått in rösterna överväger mentorerna om de som fått flest röster är de mest lämpliga. 
Skolverket(2011) menar att det lätt blir ”fel” elever som blir valda till kompisstödjare som 
själva är med och kränker andra. En annan risk med att ha kompisstödjare kan vara att 
kompisstödjare anses som angivare av sina kamrater  och på så sätt själv blir utsatt av 
mobbarna. I mina intervjuer får jag en bild av att eleverna och  fortfarande anser 
kompisstödjaren som en person som har koll på läget på skolan och vid träffar berättar för 
läraren vilka som man anser mobbar andra elever, medan läraren i trygghetsteamet 
berättar att man inte längre jobbar på det viset utan att kompisstödjaren roll är att vara en 
bra förebild för sina kompisar och INTE används som tjallare.
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Klassregler där eleverna själva får vara med och bestämma vilka regler som ska gälla är 
enligt både Olweus (1991) och Höistad (1994) viktigt i det förebyggande arbetet. Om man 
som elev själv är med och sammanställer vilka regler som ska gälla i en grupp blir det 
lättare att som lärare gå tillbaka och påvisa att det var eleverna själva som satte upp 
reglerna om någon elev går emot dessa. I skolans likabehandlingsplan finns trivselregler 
med som en punkt i skolans förebyggande arbete, men inte någon av eleverna visste vilka 
dessa regler var. Inte heller klassråd verkar förekomma kontinuerligt.

Det åtgärdande arbetet mot mobbning är också viktigt i arbetet med mobbning och att  
som lärare på en skola tydligt visa att mobbning ej accepteras (Høiby, 2002). Det är enligt 
lag skolans skyldighet att gör allt i sin makt att stoppa mobbning (Skolverket, 2011). Vid ett 
mobbningsfall ska skolan ha tydliga rutiner för att kunna ingripa, följa upp och 
dokumentera fallet (Skolverket, 2009:2). Det är också viktigt att vårdnadshavare 
informeras och känna till skolans insatser mot mot mobbning (Olweus, 1999), (Höistad, 
2001). Enligt Olweus(1999) bör varje skola ha en särskild  handlingsplan man använder 
om ett mobbningsfall skulle uppdagas. Olweus (1999) påpekar också hur viktigt det är att 
rektorn vid varje skola utformar denna handlingsplan mot mobbning i samarbete med 
eleverna. Då det är skolans mobbningsteam som ska ta tag i mobbningsfallen är det viktigt 
att de som är med  i detta team har god kännedom om skolans handlingsplan för att kunna 
arbeta så effektivt som möjligt om ett mobbningsärende skulle inträffa (Höistad, 1994).
I den undersökta skolans likabehandlingsplan finns en tydlig beskrivning av skolan plan 
mot kränkande behandling där man beskriver hur alla på skolan är skyldiga att reagera 
mot kränkande behandling i sin omgivning och att rektorn alltid är ytterst ansvarig vid 
svårare fall av kränkande behandling. I sitt åtgärdande arbete mot mobbning använder sig 
skolan av Farstametoden. Man följer denna handlingsplan till punkt och pricka då man 
upptäckt ett mobbningsfall. Här finns också en beskrivning hur man dokumenterar 
mobbningsärenden i en speciellt uttagen blankett som förvaras hos rektor. Enligt båda 
lärarna har denna metod fungerat bra och mobbningen har upphört efter man genomfört 
denna handlingsplan. Läraren i trygghetsteamet var dock bekymrad då det i 
trygghetsteamet var mycket nya medlemmar som inte gått utbildningen i Farstametoden 
eller fått en grundlig genomgång i hur man arbetade då ett mobbningsfall upptäckts. Båda 
lärarna var också tveksamma till om personal, föräldrar och elever var medvetna om hur 
skolan arbetade vid ett mobbningsärende. Eleverna jag intervjuade bekräftade denna 
misstanke  då de var mycket tveksamma till hur skolans handlingsplan vi mobbning 
fungerade än mindre att skolan använde sig av just Farstametoden.

Enligt Skolverket(2009:3) har många skolor brister i sitt arbete med 
likabehandlingsplanen, vilket är något som mina resultat av mina intervjuer med lärare 
och elever på den undersökta skolan också visar på. Elever ska enligt Skolverket (2009:2) 
vara delaktiga i arbetet med att ta fram likabehandlingsplanen och både elever och 
vårdnadshavare ska bli informerade om innehållet i planen.
Under intervjun med läraren i trygghetsteamet fick jag dock en uppfattning av att de enda 
som arbetade med och tog fram likabehandlingsplanen var rektorn och personalen i
trygghetsteamet. Lärarna berättade att personalen fick komma med kommentarer om vad 
rektor och trygghetsteam skrivit in i den nya likabehandlingsplanen men detta verkade 
bara ske vid ett tillfälle och om det var personal som inte var är vid just detta tillfälle så 
innebär det att de varken varit delaktiga eller kan ha så mycket kännedom om vad som 
skrivits i den. Inte heller de elever jag intervjuade verka veta vad som stod i 
likabehandlingsplanen. Flera av eleverna visste inte ens vad en likabehandlingsplan var 
och flera av eleverna trodde inte heller att föräldrarna visste vad som stod i den.   

30



Trots att skolan visar brister på arbetet med likabehandlingsplanen visar ändå resultatet av  
intervjuerna att varken lärare eller elever upplever mycket mobbning på skolan och flera 
av eleverna tror att detta beror på bra elever och lärare som bryr sig och är 
uppmärksamma om det sker mobbning och tydligt visar noll tolerans mot detta.

Det har under hösten 2011 debatterats mycket i media om huruvida 
antimobbningsprogram fungerar eller inte i och med att Skolverket (2011) publicerade sin 
rapport ”Utvärdering av metoder mot mobbning”, där man kritiserade att använda anti-
mobbningsprogram i sin helhet och avrådde skolor från att använda sådana program. Jag 
tycker dock att arbetet med Farstametoden som åtgärdande program mot mobbning 
verkar fungera bra på den skola jag utfört min undersökning. Skolan behöver dock jobba 
mer med att medvetandegöra sitt förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning för 
elever och föräldrar och få dom mer delaktiga i arbetet.

5.2 Slutsats
Slutsatsen jag dragit utifrån mina intervjuer med såväl lärare som elever är att att skolan 
har stora brister i sitt arbete med likabehandlingsplanen om man ser till Skolverkets 
riktlinjer. Enligt intervjuer med lärare på skolan var den nya likabehandlingsplanen långt 
ifrån klar så sent som i slutet av 2011, fast den skulle varit sammanställd redan tidigare 
under höstterminen 2011. Om man går in och ser på skolans hemsida ligger fortfarande i 
början av december 2011 likabehandlingsplanen 2010/2011 ute med en kartläggning över 
mobbningssituationen från över ett år tillbaka, vilket inte visar hur situationen på skolan 
ser ut idag.  Utifrån detta drar jag slutsatsen att arbetet med likabehandlingsplanen inte 
prioriteras.
Enligt lag ska likabehandlingsplanen vara en plan som elever ska var delaktiga i att ta fram  
och föräldrar skall också bli informerade om innehållet i planen (Skolverket, 2009:2). 
Resultat från intervjuer med både lärare och elever visar dock tydligt på är detta inte fallet 
på den undersökta skolan då eleverna knappt visste vad en likabehandlingsplan var och 
inte heller de intervjuade pedagogerna verkade ha en tydlig bild för hur arbetet med 
likabehandlingsplanen skulle gå till. Min slutsats av detta är att syftet med en 
likabehandlingsplan som eleverna är med och tar fram och förankras hos såväl elever som 
föräldrar och personal har misslyckats.

Efter att ha läst skolans likabehandlingsplan kan man tydligt se många brister i hur skolan 
omsätter likabehandlingsplanens skrivelser om förebyggande och åtgärdande arbete mot 
mobbning i praktiken. Det står bl a att man på skolan har klassråd, jobbar kontinuerligt 
med värdegrundsövningar som Lions Quest i vilket alla lärare är utbildade, man 
samarbetar med Friends och har ett trygghetsteam som ansvarar för regelbundna 
kompisstödjar träffar och anordnar utbildningar för kompisstödjarna, trivselregler samt 
har lärare inne och ute på skolgården under rasterna vilket jag utifrån resultaten från mina 
intervjuer kan avläsa inte stämmer med verkligheten.

Likabehandlingsplanen finns fortfarande i början av december ute på hemsidan även fast 
en ny likabehandlingsplan skulle ha trätt i kraft i början av höstterminen, vilket gör att 
mycket som skrivs i likabehandlngsplanen som man hittar och fortfarande representerar 
skolan inte stämmer.

Lärarna uttryckte tydligt sina åsikter om brister i arbetet med likabehandlingsplanen och 
att den inte var förankrad hos elever och vårdnadshavare, vilket kan tolkas som ett visst 
missnöje med den nya ledningen.  Detta missnöje genomsyrade intervjuerna med lärarna, 
vilket troligen bidrog till de självkritiska svar mot hur man arbetade med mobbning och 
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likabehandlingsplanen på skolan. Lärarna verkade själva inse att arbetet med 
likabehandlingsplanen och att omsätta dess skrivelser om förebyggande och åtgärdande 
arbete mot mobbning i praktiken långt ifrån prioriterades och fungerade som man 
önskade.

Min slutsats av detta är dock att även om arbetet med likabehandlingsplanen har stora 
brister och att det förebyggande arbetet man kan läsa i den inte omsätts fullt ut i praktiken 
och behöver förbättras kan jag ändå utifrån mina intervjuer dra slutsatsen att lärare på 
skolan ändå gör att bra jobb i arbetet mot mobbning då mina respondenter, både lärare 
och elever upplevde en positiv stämning på skolan och upplevde ingen till relativt lite 
mobbning. Jag får en bild av att de flesta lärarna är engagerade och har ett gemensamt 
förhållningssätt och nolltolerans mot kränkande behandling som genomsyrar 
verksamheten.

Jag tycker också att man kan dra som slutsats att skolans åtgärdande insatser mot 
mobbning med Farstametoden som modell verkar fungera bra fast jag skulle önska att 
denna metod var mer förankrad hos all personal, elever och vårdnadshavare och inte bara 
hos den personal som var med i trygghetsteamet. Det borde också förtydligas  i 
likabehandlingsplanen att skolan använder sig av Farstametoden, vilket inte framgår även 
om båda lärarna var eniga om att det är den metod man använder sig av. Vid ett eventuellt 
mobbningsfall visade det sig också att efter insats från trygghetsteamet att mobbningen vid 
nästan alla fall avbröts. Lärarna visar således att de har ett professionellt och fungerande 
sätt att arbeta med mobbningsärenden genom att följa Farstametoden då ett 
mobbningsärende inträffar. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning
Skolan där jag utförde min undersökning är med i ett projekt vid namn diggilär som 
innebär att alla elever från åk 7 - åk 9 har en egen dator att använda till skolarbetet. Dessa 
datorer fungerar som deras egna och de har dem med sig hem efter skolan och tar sedan 
med dem till skolan nästkommande dag. Jag tror att det skulle vara intressant att forska 
vidare på huruvida mobbning över nätet kommer att öka i och med diggilärprojektet. 
Det skulle också vara intressant att undersöka om det blir någon skillnad i hur skolan 
kommer att arbeta med mobbning med tanke på detta. 

5.4 Pedagogisk relevans
Genom att dagligen arbeta med att förebygga mobbning och att visa eleverna ett gediget 
engagemang i frågan och att visa att man lyssnar på vad de har att säga kan man komma 
långt i skapandet av ett bra skolklimat där eleverna trivs och kan utvecklas.
Jag vill därför poängtera hur viktigt att låta eleverna vara delaktiga i arbetet mot mobbning 
och att få sina röster hörda och på så sätt få känna att de är med och påverkar. Att elever 
får vara med i arbetet med likabehandlingsplanen och vara delaktiga i att bestämma hur 
skolan ska arbeta förebyggande och åtgärdande mot mobbning kan vara ett steg på vägen 
att motverka mobbning.
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Bilaga 1

Hej!

Jag heter Natalie Jansson och går på lärarprogrammet på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna och arbetar nu med mitt examensarbete i pedagogik. 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur elever och personal upplever förekomsten 
av mobbning på skolan samt hur man jobbar förebyggande och åtgärdande mot mobbning.

Jag har i mitt examensarbete valt att göra intervjuer med elever och personal på skolan 
och ditt barn är en av de jag valt intervjua.
Intervjun består av ett antal frågor som har att göra med mobbning och mobbningsarbetet 
på skolan och kommer att ta ca 20-30 min. Jag kommer att spela in intervjuerna och då 
medverkan i undersökningen är helt frivillig kan intervjupersonerna när som helst välja att 
avbryta intervjun. Intervjuerna kommer att behandlas med största anonymitet och endast 
användas till forskningssyfte. 

Då ert barn är under 16 år behöver jag vårdnadshavarens samtycke.

____________________________ har mitt samtycke att delta i undersökningen.
                     (elevens namn)

_______________________________
             (vårdnadshavarens underskrift)

Om du har några frågor eller funderingar så får du gärna kontakta mig.

Natalie Jansson 073-0440122
E-post: natalie.jansson@edu.arboga.se

Tack på förhand
Med Vänliga Hälsningar 
Natalie Jansson 
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Bilaga 2
 
Intervjuguide till lärare i trygghetsteamet

1. Har du någon utbildning i mobbningsärenden?

2. Vad betyder ordet mobbning för dig?
     Vem tror du det är som blir mobbad och vem är det som mobbar? Typ av person.

3. Hur upplever du att det ser ut med mobbning på skolan? 

4. Har du varit involverad i eller hört talas något mobbningsärende på skolan?Berätta vad   
    som hände?

5. Var på skolan tror du kränkande behandling och mobbning sker?

6. Hur arbetar trygghetsteamet på skolan? 
     Vilka är med i trygghetsteamet?
     Hur utses kompisstödjare?
     Får kompisstödjarna någon utbildning?
     Kan du berätta lite om kompisstödjarnas uppdrag?
     Vad tycker du om detta arbetssätt?
     Kan du ge fler exempel på hur man jobbar på skolan för att förebygga mobbning?
     Hur ofta har ni klassråd?
     Pratar man ofta om mobbning i klasserna?
     Brukar ni jobba med värderingsövningar? (Lions Quest eller liknande?)
     
7. Hur fungerar arbetet med likabehandlingsplanen på skolan? 
     Hur ofta och på vilket sätt utvärderas planen?
     Om jag vill läsa skolans likabehandlingsplan var hittar jag den? 
     Tror du att elever och vårdnadshavare vet var man hittar och vad som står  
     likabehandlingsplanen?

8. Hur arbetar personalen på skolan för att åtgärda mobbning på skolan? Ge exempel

9.  Finns det fasta ordningsregler på skolan och i så fall vilka är det?

10. Berätta hur skolans handlingsplan vid ett mobbningsärende ser ut och används vid  
      ett eventuellt mobbningsfall
      Vet du hur denna handlingsplan har fungerat vid mobbningsärenden? Resultat?
      Är föräldrar informerade om skolans handlingsplan och arbetssätt mot mobbning?

11. Hur många mobbningsärenden har skolan varje läsår? (estimera)

12. Är det något du skulle vilja förbättra i skolans arbete mot mobbning?
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Bilaga 3

Intervjuguide till lärare

1. Har du någon utbildning i mobbningsärenden?

2. Vad betyder ordet mobbning för dig?
     Vem tror du det är som blir mobbad och vem är det som mobbar? Typ av person.

3. Hur upplever du att det ser ut med mobbning på skolan? 

4. Var på skolan tror du kränkande behandling och mobbning sker?

5. Har du varit involverad i eller hört talas något mobbningsärende på skolan?Berätta vad   
    som hände?

6 . Hur arbetar trygghetsteamet på skolan? 
     Vilka är med i trygghetsteamet?
     Hur utses kompisstödjare?
     Får kompisstödjarna någon utbildning?
     Kan du berätta lite om kompisstödjarnas uppdrag?
     Vad tycker du om detta arbetssätt?
     Hur ofta har ni klassråd?
     Kan du ge fler exempel på hur man jobbar på skolan för att förebygga mobbning?
     Pratar man ofta om mobbning i klasserna?
     Brukar ni jobba med värderingsövningar? (Lions Quest eller liknande?)

7. Hur arbetar lärare och elever med att åtgärda mobbning. Ge exempel

8.  Finns det fasta ordningsregler på skolan och i så fall vilka är det?

9. Hur fungerar arbetet med likabehandlingsplanen på skolan? 
     Berätta lite om vad som står i skolans likabehandlingsplan?
     Hur utvärderas planen?
     Om jag vill läsa skolans likabehandlingsplan var hittar jag den?
  
10. Berätta hur skolans handlingsplan vid ett mobbningsärende ser ut och beskriv hur den   
      används vid eventuella mobbningsärenden.
      Vet du hur denna handlingsplan har fungerat vid mobbningsärenden? Resultat?
      Är föräldrar informerade om skolans handlingsplan och arbetssätt mot mobbning?

11. Hur många mobbningsärenden har skolan varje läsår? (estimera)

12. Är det något du skulle vilja förbättra i skolans arbete mot mobbning?
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Bilaga 4

Intervjuguide till elever i åk 7-9

1.  Viken årskurs går du i?

2. Vad betyder ordet mobbning för dig? Förklara.
     Vem tror du det är som blir mobbad och vem är det som mobbar? Typ av person.

3. Har du någon gång blivit utsatt för mobbning eller kränkningar i skolan?
     Kan du berätta var på skolan och på vilket sätt?

4. Vet du någon annan som blivit utsatt för mobbning eller kränkningar?
     Kan du berätta var på skolan och på vilket sätt?

5. Hur upplever du att det ser ut med mobbning på skolan? 

6. Hur arbetar trygghetsteamet och kompisstödjarna på skolan för att förebygga     
     mobbning? 
     Vad är kompisstödjarnas roll?
     Kan du ge fler exempel på hur man jobbar på skolan för att förebygga mobbning?
     Hur ofta har ni klassråd?
     Brukar lärarna prata om mobbning i klassen?
     Brukar ni jobba med värderingsövningar i klassen? (Lions Quest?)
     
7. Hur jobbar skolan för att åtgärda mobbning när det har skett ett mobbningsfall? 
     Finns det någon handlingsplan som lärarna följer om en elev blir mobbad? 
     Kan du beskriva den?

8. Kan du berätta lite om vad som står i skolans likabehandlingsplan?
     Hur ofta och på vilket sätt utvärderas planen?     
     Om du vill läsa skolans likabehandlingsplan var hittar du den då?
     Tror du att elever och föräldrar vet var man hittar och vad som står  
     likabehandlingsplanen?

9. Vet du om skolan har några speciella ordningsregler?

10. Är det något du skulle vilja förbättra i skolans arbete mot mobbning?
      Vad kan man göra som elev? Vad kan man göra som lärare?
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Bilaga 5

X
LIKABEHANDLINGSPLAN

OCH
PLAN MOT KRÄNKANDE 

BEHANDLING
  

Läsåret 2010/2011
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1. Deklaration

I förskola och skola i X Kommun arbetar vi tillsammans för att främja barn och elevers lika 
rättigheter. Vi motverkar diskriminering p.g.a. kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 
sexuell läggning, funktionshinder och annan kränkande behandling (t.ex. trakasserier, mobbning, 
hot och våld). 

1. Vad säger lag (2009) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 
av barn och elever? 

1 § "Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande 
behandling."

"Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen" (1985:1100).

8 § "Om huvudmannen/…/eller annan personal får kännedom om att ett barn eller en elev i 
verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling i samband 
med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen eller den huvudmannen bestämmer utreda 
omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling."

19 § "Om ett barn eller en elev visar att han eller hon har blivit utsatt för trakasserier eller annan 
kränkande behandling av ett annat barn eller en annan elev i samband med att verksamheten 
genomförs, skall huvudmannen för att undgå skadeståndsansvar visa att alla skäliga åtgärder för att 
förebygga eller förhindra behandlingen hade vidtagits."

2. Vad säger Läroplanen?

"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."

"Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i 
skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas."
(1994:1)

3. Rutiner för handlingsplanen

All pedagogisk personal är delaktig i och har inflytande över framtagandet av denna plan.

· Vid läsårets början, senast den 31/8, tillsätts ett trygghetsteam.
· Trygghetsteamet ansvarar för uppföljning, utvärdering och årlig revidering av 

handlingsplanen.
· Handlingsplanen delges elever och föräldrar vid läsårets början.
· Handlingsplanen finns i varje klassrum och hos rektor. 
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4. Vad är diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling?

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 
människors lika värde. Utgångspunkten är att den som uppger och upplevt att han eller hon blivit 
kränkt alltid måste tas på allvar. Diskriminering är när en elev missgynnas eller blir behandlad 
sämre än en elev i jämförbar situation om missgynnandet har samband med kön, etnicitet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Det gäller även förfaringssätt 
som framstår som neutrala men som i praktiken missgynnar en elev.
En elev är utsatt för mobbning när han eller hon, upprepade gånger och under längre tid, blir utsatt 
för negativa handlingar av en eller flera personer.

Trakasserier och annan kränkande behandling kan vara följande:

•   Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) 
•   Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög och liknande) 
•   Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning och ryktesspridning) 
•   Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, kränkningar på nätforum) 

Definitionen gäller i lika hög grad kränkningar mellan elever/barn, som mellan vuxen och elev/barn 
samt vuxen till vuxen.

Nulägesanalys 2010-2011

All personal på Xskolan har utbildats i metoden Lions Quest, där man tillsammans med eleverna 
arbetar förebyggande med social träning, gruppdynamik och empati. Detta är ett återkommande 
arbete i alla klasser. Under höstterminen 2009 startade personalen ett samarbete med Friends, 
framför allt för att stödja kompisstödjarna i sitt uppdrag. Detta läsår har personalen en direktkontakt 
med Friends dit vi kan vända oss för rådgivning. Trygghetsteamet ansvarar för regelbundna 
kompisstödjarmöten. De kompisstödjare som är kvar från förra läsåret genomgick en utbildning 
tillsammans med personal från Friends. Alla kompisstödjare, nya som gamla, kommer under hösten 
att få en utbildning av lärare i Trygghetsteamet. Syftet med denna utbildning är att kompisstödjarna 
ska lära känna varandra, få bättre kännedom om och bli trygga i sin roll samt ta nu med sig 
inspiration ut i sina klasser. Det finns minst två kompisstödjare i varje klass på Xskolan.

Under tidig hösttermin 2010 gjorde trygghetsteamet på Xskolan en kartläggning i klasserna över var 
på skolan som kränkande behandling upplevs mest och hur den tar sig uttryck.

Kartläggningen visar att de yngre eleverna, i skolår F-4, upplever en oro och rädsla för obehagliga 
kommentarer från äldre elever, framför allt i matsalen, samt på vallen under vintern; några är rädda 
för att bli utdragna på vallen av de äldre eleverna.  De yngre eleverna upplever även att det ofta blir 
bråk i leken på fotbollsplanen och bandyplanen under rasterna.

Elever i skolåren 5-9 upplever att det är vanligt med kränkande behandling i och utanför 
omklädningsrummen i idrotten. I samtliga korridorer och i matsalen förekommer det, bland de äldre 
eleverna, kränkande ord och blickar samt knuffar. Flera elever ger även uttryck för att det kan 
kännas obehagligt att gå i korridorerna då många sitter med sina ben utsträckta och försvårar 
framkomligheten. Cykelstället utanför skolsyster är också en plats där det ibland inte känns bra, 
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några elever har till exempel fått sina cykeldäck punkterade. Vallen under vintern är ett annat ställe 
som kan vålla oro. Ett flertal elever efterlyser tydligare regler för vad som gäller vid 
snöbollskastning samt vill se fler vuxna där. 

Personalen på Xskolan tar nu sin utgångspunkt i denna kartläggning i sitt vardagliga arbete, bland 
annat för att se när och var rastvaktning behövs allra mest. Flytten av uppehållsrummet från 
källaren till den övre korridoren tror vi kommer att bli mycket lyckad, det blir det en mer naturlig 
rörelse där då många vuxna och elever passerar till och från lektioner. 

5. Förebyggande och upptäckande arbete

Vi har ett gemensamt förhållningssätt och nolltolerans mot kränkande behandling. Diskriminering, 
mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling kan vara svår att upptäcka. Därför är det 
viktigt att elever, personal och föräldrar har en god kommunikation med varandra. Följande görs för 
att förebygga och upptäcka alla former av kränkningar; 

Elevperspektiv
· temadagar F-9 
· värdegrundsarbete som genomsyrar den vardagliga verksamheten
· klassråd 
· kamratstödjare/elevskyddsombud
· trivselregler
· behovsanpassade mindre grupper
· anpassad studiegång
· utvecklingssamtal

Föräldraperspektiv
· veckoblad (el. liknande med tydlig information om verksamheten)
· föräldramöten
· tillgänglig personal
· utvecklingssamtal

Personalperspektiv
· nolltolerans mot alla former av kränkande behandling 
· trygghetsteam mot mobbning,
· elevhälsoteam
· vuxna inomhus och utomhus på raster enligt rastvaktsschema
· personal bestämmer vilket lag och vilken grupp eleverna ska tillhöra 
· trivselenkät 
· elevvårdskonferenser/klasskonferenser
· utvecklingssamtal
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6. Åtgärdande arbete 

All personal ska vara delaktig i arbetet att upptäcka och utreda kränkningar och diskriminering på 
Xskolan.

Elev - elev
Alla, som upplever kränkande behandling i sin omgivning är skyldiga att reagera på detta på något 
sätt. Åtgärderna kan se olika ut beroende på situationens art och vilka som är inblandade.

Vid kränkning elev - elev är det många gånger naturligt att ansvarig vuxen (klasslärare, mentor eller 
den som blev vittne till händelsen) pratar med båda parter. Kontakt bör också tas med 
vårdnadshavarna. Skolvardagen innehåller situationer, där man kan uppleva såväl stora som små 
kränkningar. Om, hur och när skolan skall kontakta vårdnadshavarna måste stå i rimlig proportion 
till det som har inträffat.

Rektor är alltid ytterst ansvarig och skall informeras om svårare fall av kränkande behandling.

Vid upprepad kränkande behandling, som kan betecknas som mobbning, finns en speciell 
handlingsplan utarbetad (se avsnittet Mobbning).

Ibland består kränkningen av fysiska angrepp som betecknas som misshandel. Efter information till 
berörda vårdnadshavare gör skolan en polisanmälan, om eleven är äldre än 12 år , varefter det blir 
polisens uppgift att utreda ärendet. Om eleven är yngre och uppvisar stark och okontrollerbar 
aggressivitet skall skolan tillsammans med föräldrarna försöka hitta strategier och lösningar för att 
hantera detta. Om alla försök till detta misslyckas och eleven/elever far illa, skall skolan göra en 
anmälan till Socialtjänsten.

Vuxen - elev
Relationen vuxen - elev är speciell på det sättet att den vuxne befinner sig i en maktposition. Eleven 
är beroende av den vuxnes förhållningssätt och beslut gällande organisation, betyg
m.m.

I Lärares yrkesetik står det:
”Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda till en handling eller 
underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en kollega uppträder kränkande mot en 
elev eller motverkar en elevs rättigheter”.

”Om personal misstänks för kränkning av en elev bör rektor ansvara för utredningen” (Skolverkets 
allmänna råd). Ibland kan man som kollega reda ut en kränkningssituation. Rektor, som är ytterst 
ansvarig, skall informeras angående det arbete mot kränkningar som pågår. Ibland kan rektor själv 
behöva arbeta med ett ärende. I vissa fall kan rektor behöva stöd utifrån med detta.

Det är viktigt att vårdnadshavarna informeras. Frågan om vem som skall göra detta och hur det skall 
gå till måste avgöras från fall till fall.
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Elev  - vuxen
En elev, som kränker vuxna, passerar en gräns som de flesta elever inte överträder och ger därmed 
en tydlig signal om att någonting inte stämmer. Det kommer an på oss vuxna att försöka förstå vad 
denna signal betyder. Det är viktigt att detta arbete genomförs i samverkan med vårdnadshavarna.

Åtgärderna kan se helt olika ut beroende på vad som framkommer. I denna situation kan både vuxna 
och elever behöva stöd. Det är rektors ansvar att se till att detta arbete görs.

Vuxen - vuxen
Runt elever i skolan finns det många vuxna med olika roller. Kränkningar kan förekomma mellan 
skolans personal, mellan chef och medarbetare, mellan skolans personal och elevernas 
vårdnadshavare. Alla har här olika roller med varierande makt och status.

Dessa komplexa förhållanden gör att insatserna kan se olika ut, beroende på situation. Ibland kan 
rektor reda ut en situation mellan medarbetare eller mellan skolans personal och elevernas 
vårdnadshavare, Ibland är situationen svår, och rektor kan behöva söka hjälp utifrån, hos t ex 
företagshälsovården. Vid kräkningen som kan betecknas som brottslig handling, skall polisanmälan 
göras.

Rutiner för att åtgärda trakasserier, kränkningar och diskriminering:
Det är viktigt att en direkt tillsägelse görs på plats av elev eller vuxen. Vid behov tas kontakt med 
vårdnadshavare och ett eller flera samtal äger rum med inblandade. Det är viktigt att alla samtal 
sker i enrum. Dessa samtal kan vara enskilda eller i grupp. I förekommande fall äger ett eller flera 
möten rum mellan vårdnadshavare, inblandade elever, mentor, stödgrupp mot mobbning och 
elevhälsoteam. Om det är en vuxen som kränker eller diskriminerar en elev överlämnas ärendet 
direkt till skolledningen. 

Rutiner för att åtgärda mobbing:

1. Mentor har yttersta ansvar för att rätt åtgärder sätts in och kontaktar trygghetsteamet.
2. Trygghetsteam och/eller mentor samlar information (diskret) och dokumenterar. Arbetet kan 

ta olika lång tid och är specifikt för varje enskilt fall. 

Målet är att punkt 3-6 sker under en och samma dag

3. Trygghetsteamet har samtal med den mobbade och uppmuntrar eleven att meddela föräldrar 
om samtalet.

4. Trygghetsteamet har samtal med mobbaren/mobbarna en och en;
 

a) Två vuxna ur trygghetsteamet deltar under samtalet och anteckningar förs på en 
särskild blankett. De vuxna poängterar att beteendet är oacceptabelt och att det måste 
upphöra omedelbart.

b) Gemensamt hittar man konstruktiva lösningar som leder till en muntlig och/eller 
skriftlig överenskommelse.

c) Mobbaren/mobbarna uppmuntras att informera sina föräldrar samma dag att mötet 
har ägt rum.
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5. Ansvariga för ärendet kontaktar först mobbaren/mobbarnas föräldrar för att informera om 
ärendet

6. Ansvariga för ärendet kontaktar den mobbades föräldrar för att informera om hur skolan 
hanterar ärendet.

7. Uppföljning med alla inblandade sker en gång/vecka under fyra veckor då utvärdering av 
överenskommelserna genomförs.

8. Skriftlig rapport till rektor skrivs och lämnas in.
9. Om mobbingen fortsätter kontaktas rektor som vidtar åtgärder (EVK, polisanmälan).

6. Dokumentation 

Allt arbete från upptäckt till åtgärder, samt uppföljning dokumenteras skriftligt på en särskild 
blankett. Dokumentationen lämnas till rektor och kan vid behov användas som underlag för vidare 
åtgärder.
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