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Syftet med studien var att få fram en kartläggning av de verktyg som används i 
antimobbningsarbetet på tre grundskolor från samma kommun i en mellanstor 
stad i Sverige. Studien har gjorts med ett kvalitativt perspektiv med hjälp av 
fokusintervjuer av fem pedagoger och tre skolledare. Studien visar att skolorna 
har ett systematiskt antimobbningsarbete som bygger på att det förebyggande 
arbetet mot mobbning är det som ger ett gott resultat för att det inte ska uppstå 
mobbning. De verktyg och arbetsmetoder som används i det förebyggande 
arbetet mot mobbning är det som på ett tidigt stadium ger det bästa resultatet i 
arbetet. 
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1 Inledning   

Att bo i ett flyktingläger som liten där det inte fanns utbildade lärare att 
tillgå och där undervisningen bedrevs av elever som själva nyligen gått 
ut femman eller sexan skapade problem. Här fanns inte den utbildade 
pedagogen till hands utan föräldrarna fick ta ett stort ansvar i sina barns 
lärande och utveckling. Inte heller fanns stödet för eleverna när det 
uppstod negativa situationer. Här förekom istället straff med slag av 
pinne eller att elever fick stå i skrubben för att inte göra om sina misstag 
igen. I flyktinglägret i hemlandet fanns inget förebyggande arbete mot 
kränkande behandling eller något arbete mot mobbning.  

Idag går en liten person ensam över skolgården, det har precis ringt in 
efter rasten. Själv har jag tagit genvägen över skolgården för inte missa 
bussen. Jag kastar en blick på den lilla personen och ser att näsan 
blöder, jag stannar till och frågar hur det är fatt? Den lilla personen 
tittar blekt mot mig men säger inget. Jag undrar om den lilla vill ha 
hjälp? Den lilla ruskar på huvudet men jag bestämmer mig ändå att 
försöka hjälpa till, bussen får vänta! Jag frågar vad som hänt men den 
lilla svarar inte utan tittar ner på skolgårdens blekta asfalt och jag ser 
tårar sakta rinna nedför kinden. Det knyter sig i min mage, en känsla 
som jag känner igen från min egen första tid i skolan i mitt hemland, jag 
tar den lilla personens hand och säger att jag tänker hjälpa till och vi går 
tillsammans in i skolbyggnaden. 

 

I den inledande historien kunde det ha varit du eller jag, vi eller ni som har egna 
erfarenheter av tråkiga händelser som uppstått i skolan. Många gånger handlar det 
om de vuxnas förhållningssätt i de situationer som kan uppstå i klassrummet, i 
korridoren, i omklädningsrummet eller på skolgården, platserna är många där det 
kan uppstå kränkande behandling mellan eleverna i skolan. Vad har de vuxna för 
ansvar? Vad görs för att de obehagliga situationerna inte ska uppstå? Vilka planer 
har skolan? Finns det ett förebyggande arbete för att det inte ska uppstå? Varför 
uppstår mobbning? Bland forskare, pedagoger och elever finns olika uppfattningar 
om vad orsaken till mobbning. Det är dessa uppfattningar som avgör vilka åtgärder 
som vidtas mot mobbning skriver Kjell Granström. (Granström,2004) Vad är det 
då som görs mot mobbning ute på skolorna? Det finns många frågor att söka svar 
på. 

Vad får blivande lärare med från utbildningen som ger vägledning och stöd för 
arbetet med mobbning? I utbildningen lyfts inte olika strategier som kan vara 
framgångsrika i ett mobbningsförebyggande arbete. Inte heller får blivande lärare 
några framgångsfaktorer att ta med sig från utbildningen som de under senare 
yrkesutövande får användning för.  

Utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning i lärarutbildningen har vi observerat 
och diskuterat tillsammans om hur vi som framtida lärare kan få bra verktyg för att 
jobba med mobbning men också för att jobba i det förebyggande arbetet mot 
mobbning. Därför vill vi göra vår undersökning om vilka verktyg pedagoger och 



2 

 

lärare ute på olika grundskolor använder i sitt arbete och hur de även arbetar 
förebyggande mot mobbing. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att kartlägga de verktyg pedagoger på tre grundskolor använder i 
sitt arbete, såväl i det förebyggande arbetet mot mobbning som i akuta skeenden. 

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 

1. Vad finns det för förebyggande arbete mot mobbning? 

2. Vad görs konkret under förekommande mobbning? 

3. Vilka verktyg/riktlinjer används i arbetet mot mobbning? 

Frågorna besvaras genom kvalitativa intervjuer. 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Användandet av de begrepp som redovisas i rapporten är genomgående detsamma 
för alla kategorier av utbildning för respondenterna som arbetar direkt med 
eleverna i vardagen. Där används begreppet pedagog vare sig det rör sig om 
förskollärare, fritidspedagog eller lärare.  De rektorer som intervjuats har vi samlat 
under begreppet skolledning. Begreppet mobbning används kontinuerligt i texten 
liksom begreppet kränkande behandling. Orden behandlas likvärdigt i texten 
eftersom det i en mobbningssituation handlar om kränkande behandling.  

2 Bakgrund 

2.1 Vad är mobbning? 

Enligt Nationalencyklopedin förklaras mobbning så här: 

mobbning (av engelska mob 'pöbel', 'folkmassa', av latin mo´bile (vu´lgus) '(den) rörliga, 
nyckfulla (pöbeln eller menigheten)', av mo´bilis 'rörlig', 'nyckfull', av mo´veo 'röra', 'sätta i 
rörelse'), att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan 
individ skada eller obehag. Mobbning förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den 
som blir utsatt, mobboffret, har svårt att försvara sig mot den eller dem som angriper. 
Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social 
isolering ("utfrysning"). (Nationalencyklopedin, 2014) 

Det är inte mer än femtio år sedan som skoltillhörigheten gav en vink om vilket 
samhällsskikt de unga i samhället skulle tillhöra efter sin examen. Inom de olika 
skolformerna fanns de seder och traditioner som genomfördes när de unga 
eleverna togs upp och introducerades i skolans elevgrupper. Under en lång tid var 
skolan en plats där kränkningar var en del av den sociala ackommodationen i 
systemet. Kränkningar var något som sågs som naturliga inslag i skolan av både 
elever och lärare. 
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Idag ses det annorlunda på saken. Parallellt med uppdraget att det bedrivs ett 
lärande inom kunskapsämnena så har skolorna i uppdrag att också arbeta och 
grundlägga en demokratisk värdegrund hos eleverna.   

Skolan har med det ett demokratiskt uppdrag att utföra där den ska ”förmedla, 
förankra och gestalta demokratiska värden och motverka alla former av kränkande 
behandling” (Myndigheten för skolutveckling, 2003) 

När det gäller mobbning så finns det definitioner för vad som kan räknas som 
mobbning. Begreppet mobbning beskrivs som konflikter som uppstår upprepat 
under skoltid. Här räknas både psykiska och fysiska konflikter in. Dan Olweus 
(1991) belyser att de individer som oftast mobbar andra i regel är mer aggressiva 
och därtill mer inställda till en brutalare mobbning. De här barnen är inte bara 
aggressiva mot sina klasskamrater, de är också mer aggressiva mot sina föräldrar 
och lärare i större utsträckning.  

Olweus definierar mobbning genom att ett barn blir mobbat eller utsatt för 
negativa handlingar upprepande gånger under ett vis tid av en eller flera personer. 
Mobbarna utför då negativa handlingar bland annat verbalt genom att de hånar, 
hotar, säger obehagliga och elaka saker som den mobbade reagerar känslomässigt 
negativt på. Mobbarna kan också nypa, knuffa, slå, sparka eller hålla fast offret mot 
sin egen vilja. Olweus beskriver att det som kännetecknar en mobbare är att de ofta 
visar aggressioner mot sina klasskamrater, lärare, föräldrar och andra vuxna. 

Författaren beskriver också att de här personerna är positivt inställda till våld och 
att de präglas av ett starkt behov av att dominera andra. Mobbarna har en starkare 
självkänsla och har oftast en positiv självvärderingsbild av sig själv. När det gäller 
fysiskt styrka eller svaghet så förekommer mobbning inom det området oftare 
bland pojkar än hos flickor. Olweus tar också upp om att de elever som blir utsatta 
för mobbning oftast är de som är osäkra, ängsliga, fysiskt svaga, har dåligt 
självförtroende, är ensamma och isolerade från de andra barnen. Oftast är dessa 
barn också aggressionshämmade enligt författaren. 

I antologin ”Utstött” beskriver Kjell Granström (2007) hur mobbning som förekom 
i klasser i svenska skolan lyfts fram i ljuset i en artikelserie i Dagens Nyheter först i 
slutet av sextiotalet. Här fanns ingen tanke om att motverka eller arbeta 
förebyggande mot företeelsen utan fenomenet lyftes bara till kännedom om att det 
förekom på skolorna. På senare tid har det bedrivits forskning om hur vanligt 
förekommande mobbning är och hur mobbning visar sig men framför allt finns det 
ett stort material om olika modeller lärare kan arbeta utifrån för att motverka 
mobbning. Granström talar om modeller som Kamratstödjare, Farstamodellen, 
Gemensamt bekymmermetoden, Olweusmetoden, Projekt Charlie, Lions Quest. 
Författaren menar att det inte alltid hjälper att arbeta efter en speciell metod, men 
när väl en skola har bestämt sig för att ändå göra det, så visar det ändå på att 
skolan inte accepterar mobbning. En viktig del i antimobbningsarbetet är att de 
vuxna tar ett tydligt ställningstagande mot negativa handlingar och ingriper aktivt 
som en metod i arbetet. 

Zelma Fors (2007) tar också upp den viktiga vuxenrollen som ett verktyg i 
antimobbningsarbetet. Hon anser att de vuxna behöver ta sitt ”vuxenmandat” på 
allvar och gå in och bryta ett destruktivt maktspel som sker i en 
mobbningssituation. Det krävs en tydlighet i hur man kartlägger maktspelet i en 
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handlingsplan och hur man sedan arbetar utifrån kartläggningen. ”Att förändra 
mobbningsspelet kräver både mod och förståelse” (Fors, 2007, s. 21) 
I och med en kartläggning får personalen en annan överblick av situationen och 
kan därmed förändra sitt förhållningssätt genom att bli tydliga i vad de vill säga till 
eleverna. Författaren hävdar att ”utöva vuxenmakten är nödvändigt och värdefullt 
för att förändra barnens destruktiva maktspel” (Fors, 2007, s. 22)  

Författaren anser att beredskapen hos de vuxna i arbetet med mobbning är olika 
från person till person och att det påverkar hur det enskilda fallet av mobbning 
bemöts och arbetas med. När medvetenheten över att ett tydligt ställningstagande i 
förhållningssättet hos de vuxna ökar mynnar det ut i ett framgångsrikt resultat i 
mobbningsarbetet. Som Zelma säger: ”Barn behöver veta hur vuxna gör för att 
kunna forma sina egna förhållningssätt”. (Fors, 1994, s.124) 

Robert Thornberg (2006) talar om mobbning som ett komplext problem där det 
kan finnas flera orsaker till varför det uppstår. Han menar att situationen behöver 
tittas på både ur ett individperspektiv och ur ett grupperspektiv eftersom de båda 
är komplementära. Robert tar upp att båda perspektiven tillsammans ger en bättre 
bild av och en ökad förståelse och beredskap mot mobbning än att det bara förstås 
och hanteras utifrån ett enda perspektiv.  

En viktig del som han också betonar när det gäller konflikter och mobbning är att 
pedagoger inte bör använda vetenskapligt utprovade metoder automatiskt. 
Han anser att det finns andra delar som är viktigare att arbeta med i en konflikt 
eller mobbningssituation som att lyssna in och behandla det som sker och yttras 
runt inblandade känslor, tyckanden och tänkanden.  

Pedagogen behöver använda sin lyhördhet och känslighet i situationen och se de 
värden som står på spel, Vilket författaren ser som viktiga delar i arbetet.  
Han menar att pedagoger behöver skapa den goda relationen till eleverna och 
knyta an med engagemang, värme och omsorg, vilket är viktiga delar i arbetet som 
leder till framgång. Elevinflytandet är också en viktig del i arbetet. Det handlar om 
en demokratifråga, menar Robert, där eleverna ges delaktighet och inflytande i 
skolan så de växer i sitt ansvarstagande. Lärarna behöver i ett första stadium för 
att komma dit upplysa eleverna om och ge dem förståelsen för de demokratiska 
värderingar som i vårt samhälle vilar på skolan. Författaren menar också vidare att 
om eleverna får möjlighet till inflytande i skolans arbetsformer blir de mer 
delaktiga och vill vara med att påverka arbetssätt och undervisningens innehåll. 
Detta genererar också att lärare och elever tar gemensamma beslut om saker som 
handlar om skolan.  

2.1.1 Utländsk forskning 

I en amerikansk studie redovisas personalens och lärarnas uppfattning om hur 
skolmiljön påverkar elevers aggressioner, hur den påverkar kränkande behandling 
och hur miljön påverkar viljan hos eleverna att ingripa i mobbningssituationer på 
36 skolor i mellanvästra USA. (Espelage, Polanin, & Low, 2014) De ser i sin 
undersökning att de elever som inte får tillsägelser när de utsätter andra för 
mobbning och kränkningar kommer att fortsätta med sitt negativa beteende. 
Vikten av att de vuxna agerar är därför stor. När de vuxna agerar och i sitt 
förhållningssätt visar att de inte accepterar mobbning eller kränkande behandling 
ger detta att eleverna får vägledning  i den negativa situationen, vilket gör att de 
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själva vet hur de ska reagera och ingripa. Viljan för andra elever att ingripa i dessa 
situationer påverkas av de vuxnas förhållningssätt i den negativa situationen. Ju 
mindre de vuxna ingriper desto mindre vidtar eleverna några åtgärder i 
situationen. Det fanns också skillnader i hur lärare uppfattade och upplevde 
mobbning i jämförelse med hur eleverna såg på det i studien. Det visade sig att 
lärare och personal på skolorna är omedvetna och inte förstår allvaret och 
omfattningen av mobbning på deras skolor. I studien lyfter ändå författarna 
elevernas delaktighet och de vuxnas förhållningssätt som en del i det förebyggande 
arbetet mot mobbning. 

2.2 Vad är kränkande behandling? 

I skollagen kap 6 § 3 definieras kränkande behandling som ”ett uppträdande som 
utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett 
barns eller en elevs värdighet” (Skolverket, 2012 s. 15) Begreppet ”kränkande 
behandling” används i skollagen och läroplanen. Man kan bland annat räkna in 
rasistiska beteende och mobbning som kränkningar. Myndigheten för 
skolutveckling (2003) understryker att det som är gemensamt för all kränkande 
behandling är att någon eller några; kränker principen om alla individers lika 
värde” Kränkning kan förekomma i alla miljöer och det kan förekomma på individ-
och gruppnivå. Kränkningen kan också förekomma vid enstaka tillfällen eller 
regelmässigt återkommande. Kränkning kan enligt myndigheten vara psykosocial, 
verbal, textburen eller fysisk. Kränkning kan förekomma i olika former, det kan 
vara mobbning, sexuella trakasserier, homofobi, främlingsfientlighet och 
diskriminering. 

2.3 Skolans styrdokument 

Det finns riktlinjer och styrdokument som skolledning och pedagoger måste rätta 
sig efter i sitt arbete runt mobbning och kränkande behandling. Bland annat finns 
skollagen som säger i 7 § att: Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder 
för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 
behandling (skolverket, 2012) Det är först och främst huvudmannens ansvar att se 
till att det ska finnas verktyg i arbetet för att förebygga mobbning och kränkande 
behandling på skolorna. Diskrimineringslagen är också en av de lagar som måste 
följas i arbetet. (Riksdagen) 

I läroplanen finns att läsa under rubriken Normer och värden, att skolans mål är 
att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling. (Skolverket 2011) Det innebär att det också är skolans ansvar att se till 
att arbetet för att motverka mobbning även görs på elevnivå eftersom målet är att 
se till att varje elev ”tar avstånd” från mobbning som är en kränkande handling i 
sig.  

2.4 Verktyg i likabehandlingsarbetet 

Skolan ska enligt skollagens sjätte kapitel, åttonde paragrafen årligen upprätta en 
plan med en översikt av de åtgärder som skolan använder i sitt arbete för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling. (Skolverket, 2012) Till det bör det 
finnas en kartläggning av situationen på skolan där det framgår vilka åtgärder och 
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behov som ska ingå i planen. Planen kan enkelt skrivas ihop med den 
likabehandlingsplan som enligt diskrimineringslagen skall finnas på alla skolor. 
(Skolverket 2009) 

2.4.1 Likabehandlingsplan 

Likabehandlingsplanen skall vara ett stöd i arbetet på skolorna i att förebygga 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska i sin 
utformning bli ett centralt verktyg som ger kontinuitet och struktur åt 
likabehandlingsarbetet. Det är alltid huvudmannen som har ansvar för att det 
finns en likabehandlingsplan på aktuell skola. (Diskrimineringsombudsmannen, 
Lika rättigheter i skolan - handledning, 2012) 

2.4.2 DO:s internetverktyg 

Diskrimineringsombudsmannen har i samarbetet med elevombudet vid 
skolinspektionen tagit fram ett internetverktyg för skolor och förskolor att använda 
som stöd i sitt systematiska likabehandlingsarbete. Skolan är ålagd enligt lag att 
upprätta både en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling 
varje år. Internetverktyget hjälper till så att dessa båda planer skrivs som en 
gemensam plan.  Verktyget vänder sig i första hand till skolledningen som ansvarar 
för att skolan har en plan mot kränkande behandling och diskriminering. På 
PLAN:s hemsida tar de upp om att det är viktigt att personal, elever och föräldrar 
blir involverade i arbetet för att skapa värdefulla framsteg för likabehandling och 
mot kränkande behandling och trakasserier. I användandet följer det en steg för 
steg-guidning med olika praktiska tips och råd på vägen. Verktyget har tydliga 
kopplingar till lagar och riktlinjer. Användandet av DO:s internetverktyg är 
kostnadsfritt. (Diskrimineringsombudsmannen, PLAN) 

2.4.3 Husmodellen 

Husmodellen är en metod som finns att tillgå hos diskrimineringsombudsmannen 
och det är en enkel metod som bidrar till att spåra upp risker för diskriminering 
och trakasserier i skolan. Modellen kan användas när det ska framarbetas en 
likabehandlingsplan för skolan. Modellen ger möjlighet att känna igen och se de 
problem och riskområden som kräver förändring i det förebyggande arbetet. 
Resultatet som framkommer ur användandet av modellen ger möjlighet till 
lösningsinriktade diskussioner i ett förändringsarbete på skolorna. 
(Diskrimineringsombudsmannen, Husmodellen - handledning, 2010) 

2.5 Skolverkets undersökning av program mot mobbning 

I Skolverkets uppdragsforskning som gjorts mellan 2008 och 2010 av 39 
grundskolors arbete mot mobbning visar slutresultatet att de manualbaserade 
program och metoder som används inte alltid har gett de resultat man önskat. I 
undersökningen visar det sig att skolorna inte använt programmen eller 
metoderna rakt av utan en del skolor använde sig av fler program samtidigt. Oftast 
bara delar av de olika programmen samtidigt. De har sett i sin utvärdering att alla 
de program som nyttjats kan ge resultat som är positiva men det finns också delar 
som är ineffektiva som i värsta fall kan leda till att elever utsätts för kränkande 
behandling. De insatser som genomförts på skolorna som undersökts är det arbete 
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som gjorts för att förebygga mobbning och de insatser som fullföljts för att 
upptäcka och åtgärda mobbning. 

I utvärderingen ser Skolverket att det systematiska arbetet både i det förebyggande 
och i det åtgärdande arbetet ligger till grund för ett resultatrikt arbete.  För störst 
effekt av insatserna i arbetet är ansvarsfördelningen som behöver vara klar och 
tydlig bland skolans personal. Skolverket pekar på den del som kallas ”hela skolan-
ansats” som innebär att elever och all personal på skolan har en medvetenhet om 
hur de alla ska agera vid kränkningar och mobbning. När alla är involverade i hur 
arbetssättet fungerar både i personalgruppen och bland eleverna så får hela skolan 
ett engagemang vilket ger en stor effekt på upplevelsen av delaktighet för eleverna 
och i deras beteende mot varandra.  

Skolverket ser också att de skolor som tidigare haft problem med mobbning 
kraftigt reducerat antalet genom att all personal har varit engagerade i arbetet.   
I undersökningen som gjorts har den goda ”förankringen av trygghetsarbetet och 
ett gemensamt förhållningssätt” varit det som lyfts som framgångsfaktorer för 
antimobbningsarbetet på skolorna. Skolverket rekommenderar därför inte 
skolorna att använda de olika programmen i sin helhet i sitt arbete mot mobbning. 
Rekommendationerna är i stället att driva ett systematiskt arbete som tar sitt 
avsprång från en kartläggning och analys av de behov och förutsättningar som 
finns på skolan där alla är involverade där elever ges möjlighet till deltagande. 
(Skolverket, Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, 
2011) 

2.6 Program och metoder  

Det finns ett antal olika metoder att använda i det konkreta arbetet för att 
förebygga och motverka både mobbning och kränkningar. Många skolor använder 
metoder som redan finns färdigbearbetade för användning medan andra skolor 
skapar sitt egen metod i arbetet som de finner vara framgångsrikt. Viktigt i valet 
för skolorna när de väljer en metod som kan passa dem är att först undersöka 
vilket stöd som finns i forskningen runt den metoden de väljer. Viktigt är också att 
metoden bygger på att både arbeta förebyggande och åtgärdande i arbetet med 
mobbning och kränkande behandling (Myndigheten för skolutveckling, 2003) 

2.6.1 Farstametoden 

Farstamodellen är en modell som kan användas vid akut mobbning. Den framtogs 
och utvecklades av mellanstadieläraren Karl Ljungström i mitten av åttiotalet. 
Modellen är en behandlingsmetod som har som mål att stoppa akut pågående 
mobbning. Farstamodellen har som grund i att det skapas ett behandlingsteam på 
skolan som direkt arbetar åtgärdande mot akut mobbning. I modellen finns inget 
förebyggande arbete som görs mot mobbning utan modellen bygger på att den 
används vid förekommande akut mobbning. Metoden har heller inte någon 
återkoppling till lagar och styrdokument i det utbildningsmaterial som används i 
utbildningen. (Skolverket, På tal om mobbning - och det som görs, 2009) 
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2.6.2 Olweusprogrammet 

Olweusprogrammet utvecklades av professor Dan Olweus och började användas 
1985 i skolorna. Det är ett förbyggande program mot mobbning. Programmet 
består av en handledning på tio kapitel som beskriver hur programmet 
introduceras på skolan. I Olweusprogrammet finns ingen beskrivning av hur 
programmet kan kopplas till läroplanen. Programmet förebygger och motverkar 
mobbning så utan att det nämns i programmet så verkar det ändå mot den del i 
läroplanen och skollagen som handlar om skolans ansvar för att eleverna har en 
trygg skolmiljö att vistas i. (Skolverket, På tal om mobbning - och det som görs, 
2009) 

2.6.3 Friends 

Friends utvecklades av Sara Damber 1997. Utvecklingen skedde utifrån hennes 
egna erfarenheter av att själv ha blivit mobbad i skolan. Programmet bygger på att 
utbilda vuxna och barn i det förebyggande arbetet mot mobbning. Här ses eleverna 
som en viktig resurs genom att de utser och utbildar ”kompisstödjare”. Målet är att 
genom programmet minska uppkomsten av mobbning och kränkande behandling 
bland barn och ungdomar. I arbetet skapas ett 
trygghetsteam/antimobbningsgrupp som består av skolledare, pedagoger och 
skolhälsovård. Gruppens huvudsakliga uppgift är att leda arbetet i det 
förebyggande arbetet mot mobbning och trakasserier men också i de situationer 
när direkt mobbning upptäcks. Friends program är väl grundat både i lagar och 
styrdokument men förankringen i forskningen är otillräcklig för att påvisa den 
vetenskapliga fördelen med programmet. 
 (Skolverket, På tal om mobbning - och det som görs, 2009) 

2.6.4 Here4U 

Here4U startades i Västerås på Wenströmska Gymnasiet i projektform 2002 av 
Nicklas Wennerström tillsammans med tre andra elever. Projektet har blivit 
permanent och har också en ideell förening sedan 2012 som riktar sig till och 
arbetar med ungdomar i Västerås. Målet i Here4U är att ge barn och ungdomar 
möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i arbetet för ökad trygghet i skolan 
och i samhället. I arbetet skall omtanke och respekt vara självklara inslag i 
vardagen.  

Grunden i arbetet för Here4U är att arbeta med alla de ungdomar som vill 
engagera sig för ett bättre samhälle där övertygelsen är att uppmuntran, 
förtroende och ansvar skapar självkänsla och handlingskraft i ungdomarnas arbete 
i Here4U. De skolor som använder Here4U-metoden skapar ett team på skolan 
som består av pedagoger som jobbar på skolan. Det finns också elever som utsetts 
till Here4U-elever som träffar gruppen regelbundet för att berätta om de sett eller 
hört något som är oroväckande. Det finns också material att hämta på hemsidan 
som kan används i arbetet på skolorna. Here4U säger själva på hemsidan att de 
”arbetar i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionens 
artikel 12 (barn och ungas rätt att komma till tals) är en av de viktigaste 
byggstenarna” (Here4U, 2013) Kopplingen till skollagen och läroplanen finns inte 
nämnd på hemsidan.  
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3 Metod 

En kvalitativ metod följer en logisk informationsinhämtning där vi valt 
intervjuform för att få en djupare inblick i hur pedagogerna arbetar både 
förebyggande och under pågående mobbning. Med kvalitativt betingade data 
förstås det studerade fenomenet mer på djupet. En kvantitativ ansats hade gett oss 
data med andra egenskaper än de vi sökt. (Stukat, 2011)  

Intervjuerna kommer att genomföras med pedagoger på tre grundskolor som 
arbetar systematiskt och strategiskt förebyggande mot mobbing men också under 
pågående mobbning. Genom att använda oss av en kvalitativ undersökning genom 
intervjuer kan vi se om arbetet mot mobbning fått genomslag på skolorna. (Stukat, 
2011)           
Vi har valt den här metoden för att vi vill få kunskaper i de verktyg som används av 
pedagogerna på de olika grundskolorna. Vi vill ha ett ordentligt material att utgå 
ifrån men det som ger en tydlig bild av svaren på frågorna är det underlag vi 
kommer att använda oss av i vår undersökning. Det har skapats riktade frågor 
utifrån våra tre huvudfrågor för att få dessa besvarade så bra som möjligt. (Se 
bilaga A) 

3.1 Urval 

Det urval som har använts kallas för ett subjektivt urval. Med detta menas att 
utifrån de aktuella frågeställningar har åtta respondenter handplockats och 
intervjuats för att få den information som behövs till besvarandet av 
huvudfrågorna i undersökningen. De åtta respondenterna antogs kunna bidra med 
betydelsefull information avseende studiens syfte och frågor.(Denscombe, 2009) 
Respondenterna som intervjuats är alla yrkesverksamma på grundskolor i en 
mellanstor stad. Av de åtta respondenterna som tillfrågats om medverkan var det 
ingen som avböjde att medverka i studien. Valet av respondenterna gjordes utifrån 
färdiga kriterier som det redan fanns bekantskap med. De åtta respondenterna har 
alla olika utbildningsbakgrund och olika yrkeserfarenheter.  Valet av 
respondenterna med olika bakgrund gjordes för att få fler infallsvinklar på 
huvudfrågorna om mobbning. Respondenterna arbetar på olika grundskolor men i 
samma kommun. Denna spridning har medvetet valts för att få ett brett perspektiv 
inom området mobbning. (Denscombe, 2009) 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna har genomförts med åtta respondenter, tre män och fem kvinnor, 
vilka arbetar på tre grundskolor i en mellanstor kommun. Från början var det 
bestämt att det skulle ingå nio respondenter men en av de nio blev sjuk och 
lämnade återbud. Respondenterna är pedagoger som arbetar förebyggande med 
mobbning men även under pågående akut skeende. Valet av de åtta 
respondenterna gjordes utifrån att huvudfrågorna i undersökningen skulle få 
relevanta svar. Intervjuerna genomfördes och spelades in med hjälp av diktafon 
och mobiltelefon.  Det gjordes för att intervjuerna skulle flyta på utan avbrott och 
där följdfrågor lättar kunde ställas direkt. Det blev också bekvämare för 
respondenterna när samtalet flöt på utan avbrott så fokus kunde hållas i ämnet och 
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där svaren på frågorna fick ett större djup (Stukat, 2011, s. 43) Efteråt gjordes 
sedan transkriberingar av inspelningarna för att materialet lättare skulle kunna 
tolkas och bearbetas.   

Valet av att använda strukturerade intervjuer är att det ger en frihet och möjlighet 
att ställa följdfrågor under intervjun. Det ger också en frihet i själva frågegången 
för att få ytterligare relevant information till frågeställningarna. (Denscombe, 
2009, s. 235) 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitetet av undersökningen hanterades med hjälp av de tydligt formulerade 
intervjufrågorna där inga ledande följdfrågor ställdes. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Eftersom resultatet av frågorna endast berör de tre skolor som 
ingått i studien finns ingen tillförlitlighet om inte någon annan genomför 
undersökningen och får liknande resultat enligt Denscombe (2009)  

Validiteten av studien lyftes med hjälp av den insamlingsmetod som användes i 
undersökningen. Metoden besvarar studiens frågeställningar med hjälp av 
intervjufrågorna (Bilaga A) som är strukturerade för att besvara huvudfrågorna. 
Undersökarna ställde samma frågor till respondenterna och tolkade svaren utifrån 
ett korrekt och opartiskt tillvägagångssätt.  

3.4 Etiska principer 

Alla deltagare som medverkat i undersökningen har själva fått bestämma om de 
vill delta i undersökningen eller inte. Alla deltagare i undersökningen var myndiga 
så undersökarna behövde inte hämta något samtycke av målsman. Deltagarna har 
självständigt fått bestämma om på vilka villkor de ville medverka i undersökningen 
eller hur länge de ville medverka. De har fått information om att de har möjlighet 
att avbryta sin medverkan utan att de kommer att få någon som helst press om att 
fortsätta delta i undersökningen. Alla deltagare har fått missivbrevet mejlade i 
förväg innan intervjutider bokades. (Bilaga B)  

Undersökarna har tagit hänsyn till medverkarnas anonymitet där alla deltagare 
som medverkat i undersökningen varit införstådda med att alla uppgifter kommer 
att behandlas konfidentiellt. De har också informerats om att all data kommer att 
avidentifieras om när och var informationen kommer ifrån. Deltagarna har inte 
undertecknat någon förbindelse. Undersökarna har informerat deltagarna om att 
slutresultatet kommer att redovisas i en litet sällskap med några få medverkande. 
Undersökarna har också informerat deltagarna om att de har möjlighet att få en 
sammanfattning av undersökningen om de är intresserade av detta. De är också 
informerade om att information som har samlats in kommer endast att användas 
för forskningsändamål. 

3.5 Analysbegrepp 

Kategoriseringen i analysen speglar skillnader och likheter i de framgångsfaktorer 
som finns i användandet av de verktyg skolorna använder sig av i det förebyggande 
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arbetet mot mobbning. Här används huvudfrågorna som rubriker för att mer 
specifikt se svaren från intervjuerna. 

4 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas och sammanställs de svar som samlats in genom de 
intervjuer som genomförts. Genom att granska och utreda de svar som inkommit 
förutsätts att frågeställningar i studien besvarats. 

4.1 Empiri 

Resultaten av intervjuerna är uppdelade i fyra delar där de första tre delarna utgår 
från frågeställningarna som presenterades i början av rapporten. Här kommer de 
skillnader och likheter som visat sig i sammanställningen av intervjuerna att 
redovisas. Den fjärde delen består av skolledningens ansvar i 
antimobbningsarbetet. Skola A är en grundskola F-9 med ett invandrartätt 
upptagningsområde skola B är en fristående grundskola med klasser ett till fem, 
och skola C är en grundskola F-6 inom ett homogent upptagningsområde.  

4.1.1 Det förebyggande arbetet mot mobbning eller ”Mota Olle i grind” 

På de tre skolorna där undersökningen genomförts bedrivs någon form av 
förebyggande arbete mot mobbning även om det inte riktigt ser likadant ut på 
skolorna. 

Det finns mycket små skillnader i arbetet mellan de olika skolorna i det 
förebyggande arbetet mot mobbning. Två av skolorna använder 
antimobbningsprogram som hjälp i sitt förebyggande arbete mot mobbning. 
Skolan A använder programmet Friends som de använt ett antal år. De är inte 
längre medlemmar i föreningen Friends men använder delar av programmet som 
de tycker har fungerat bra i sitt arbete. Fler av pedagogerna har utbildning i 
programmet och använder fortfarande det arbetsmaterial som de tidigare fått i 
utbildningen i sitt arbete mot mobbning. Skola B använder programmet Here4U 
som de använder kontinuerligt i det förebyggande arbetet mot mobbning I 
programmet finns arbetsmaterial som bygger på att de arbetar på elevnivå för att 
få ett gott samarbete mellan eleverna som på sikt ger en god sammanhållning på 
skolan där respekt och hänsyn blir ledord i arbetet. Skolan C har tidigare använt 
programmet Friends men frångått det eftersom de sett negativa resultat i 
arbetssättet, bland annat fick de ”kamratstödjare” som utsetts många gånger kritik 
från andra elever i sin syssla. De hade efter det en egen metod eller arbetssätt som 
de inte heller varit nöjda med som de frångått helt. Idag håller skolan på att 
omarbeta sin likabehandlingsplan och använder sig då av DO:s internetverktyg 
som hjälp i arbetet. De anser att användandet av verktyget leder till att alla delar i 
likabehandlingsplanen behandlas och diskuteras. Risken att glömma eller 
utelämna delar i planen blir liten eftersom internetverktyget innefattas av att alla 
delar i planen behandlas. Skola C vill bygga upp ett eget sätt att arbeta 
förebyggande mot mobbning på utan att använda ett antimobbningsprogram som 
de tidigare har gjort. De vill också i sitt arbete få en klarare ansvarsfördelning 
bland pedagogerna i antimobbningsarbetet så att alla på skolan blir delaktiga i 
arbetet. En annan del i det förebyggande arbetet som skola C anser vara en 
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framgångsfaktor i sitt arbete är att göra kartläggningar och föra statistik över 
anmälda kränkningar för att se mönster i kränkningarna. Då kan de redan på ett 
tidigt stadium gå in och jobba förebyggande mot att kränkningarna skall utvecklas 
till mobbning. 

Några av de likheter som det arbetas med på de tre skolorna i det förebyggande 
arbetet är att alla tre skolor som undersökts har ett så kallat team som arbetar 
specifikt med tryggheten på skolan. På skola A heter gruppen ”Trygghetsteam” 
medan skola B kallar sitt team för ”Here4U-gruppen”och C kallar teamet 
”Trygghetsgruppen”. I alla team ingår förutom skolledning och pedagoger även 
skolhälsovården med skolsköterska och kurator. Inför kartläggningar av hur 
eleverna känner sig trygga och trivs på skolorna genomförs så kallade 
trivselenkäter med eleverna. Pedagogerna, oftast de som arbetar i de team som 
finns på alla tre skolorna utvärderar enkäterna och gör utifrån svaren en 
kartläggning för att få en bild av hur det ser ut med trivsel och trygghet på skolan. 
Utifrån resultatet kan då skolan jobba vidare i det förebyggande arbetet med 
utgångspunkt från kartläggningen av trivselenkäten. Enkätundersökningen 
genomförs lokalt på varje skola kontinuerligt varje termin. 

En annan framgångsfaktor i det förebyggande arbetet på skolorna är att koppla in 
föräldrarna redan på ett tidigt stadium när något har skett på skolan mellan elever 
som uppfattas som kränkande. Det kan göra att det inte utvecklar sig till en 
mobbning när många vuxna blir involverade i situationen på ett tidigt stadium.  
Alla tre skolor genomför också samtal eller övningar med elever i både grupp och 
enskilt för att stärka sammanhållningen och ge eleverna möjlighet att få diskutera 
vad som är rätt och fel, och hur gör jag? Övningarna bidrar till att stärka eleverna i 
deras förhållningssätt till olika situationer så de vet hur de ska agera på ett bra sätt. 
Detta är en del av det förebyggande arbetet. På de tre skolorna pratar man också 
om ett vuxenansvar vare sig du arbetar som pedagog, skolledning eller någon 
annanstans i skolan. De menar att alla vuxna som finns på skolan skall aktivt agera 
för ett ställningstagande som är tydligt för eleverna vid de situationer som 
uppfattas som kränkande. 

4.1.2 Det konkreta som görs vid förekommande mobbning eller ”Slå 
näven i bordet” 

Alla tre skolor har tydliga planer i vad som ska göras när det förekommer 
mobbning. 

Det finns en viss skillnad mellan skola AB och skola C i vad som görs konkret när 
det uppstår en mobbningssituation. Skola AB använder delar av det program som 
de arbetar med i dessa situationer som kan skapas. Här finns det ett 
tillvägagångssätt att arbeta på utifrån programmen. Skola A nämner också att det 
inte alltid passar att använda ett speciellt tillvägagångssätt i arbetet utan det 
behöver oftast anpassas för att kunna arbetas med i den specifika situationen. De 
har ideligen andra faktorer att ta i beaktande som olika kulturer och språk att ta 
hänsyn till i de här situationerna. Detta kan göra att det inte alltid går att använda 
ett specifikt tillvägagångssätt utan att det behöver behovsanpassas för att vara 
framgångsrikt. Skola B använder sin Here4U-grupp som går in och hjälper till om 
läraren inte själv kan lösa situationen. Där gör de pedagoger som hjälper till från 
Here4U-gruppen en kartläggning för att se och tolka situationen utifrån om det är 
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en kränkning eller ett pågående mobbningsfall. Är det ett mobbningsfall drar de 
igång det som behöver göras i fallet. Skola C har inget speciellt program de arbetar 
efter men de har sitt ”trygghetsteam” där det finns ansvariga vuxna som går in och 
tittar på situationen och drar igång en utredning för den specifika situationen De 
tar kontakt och har samtal med alla inblandade. De anser att vikten av att koppla 
in föräldrarna på ett tidigt stadium är en stor framgångsfaktor för att få de negativa 
handlingarna att upphöra. Den största framgångsfaktorn i föräldrasamarbete där 
föräldrarna även samarbetar på fritiden utanför skolan har gett goda resultat i att 
kränkningar och mobbning elever emellan har upphört omgående i de fall där 
samarbetet har fungerat. 

Det som ser likadant ut på de tre skolorna i arbetet när det uppstår mobbning är 
att pedagogerna alltid prioriterar att tala med den utsatte först av alla för att den 
ska få komma till tals i första hand. I andra hand pratar de med den som har utsatt 
någon för kränkande behandling eller mobbning. Det görs också en 
föräldrakontakt omgående på alla tre skolor när det sker något allvarligt, både med 
de föräldrar vars barn blivit utsatt för något negativt och de föräldrar vars barn 
utsatt någon för negativa handlingar. Skolledningen kopplas direkt in vid 
allvarligare fall och får full insyn och information i fallet. Alla de tre skolorna i 
undersökningen har regelbundna träffar i sina ”team” där det sker återkopplingar 
till hur det går i arbetet med de olika kränkningarna och de mobbningsfallen. Här 
diskuteras åtgärder och uppföljning men också om det ska göras anmälan till 
huvudman. 

4.1.3 Vilka verktyg/riktlinjer används i arbetet eller ”Ta ut 
kompassriktningen” 

De tre skolorna har alla talat i intervjun om de riktlinjer de följer och som blir det 
verktyg de använder i sitt arbete både förebyggande och mot pågående mobbning.                      
De använder de dokument som ligger som grund att användas i deras uppdrag 
nämligen skollagen, diskrimineringslagen, läroplanen och likabehandlingsplanen. 
Dessa verktyg är de som ligger högst upp i verktygslådan som används i arbetet 
mot mobbning. Under dessa ligger det material som krävs för en kartläggning av 
hur arbetet ska vara framgångsrikt nämligen trivselenkäterna och 
trygghetsvandringarna. Det finns bara en liten skillnad i de övriga riktlinjernas 
användande på de tre skolorna. Skola B använder ”husmodellen” som ett verktyg 
som DO tillhandahåller i kartläggningen av de problem och riskområden som kan 
finnas på skolan. Utifrån den kartläggningen kan de tolka och se de problem och 
riskområden som behöver åtgärdas som en del i det förebyggande arbetet. Skola C 
använder också DO:s material i sitt arbete i att omarbeta sin likabehandlingsplan. 
Verktyget ger skolledning och ansvariga pedagoger stöd i det systematiska 
likabehandlingsarbetet som genomförs på skolan. 

4.1.4 Skolledningens ansvar eller ”Med pekfingret i luften” 

I en jämförelse mellan de tre skolornas ledning finns inga större skillnader.              
Alla i skolan och i skolledningen är medvetna om att ledningen har det yttersta 
ansvaret i arbetet mot kränkande behandling och är då de som driver arbetet 
framåt. I det förebyggande arbetet har de tre skolorna alla ett team som 
skolledningen träffar regelbundet och stämmer av med om hur arbetet fungerar 
och vad som behöver göras. Om det vid något enstaka tillfälle behöver vara 
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skolledningen som behöver gå in i de olika fallen för att hjälpa till så finns den 
möjligheten. I de flesta fall är det pedagogerna som arbetar direkt med det aktuella 
fallet i arbetet mot mobbning. I teamet ingår förutom pedagoger också 
skolhälsovård med skolsköterska, kurator och på två av skolorna finns också en 
psykolog att koppla in. Det finns dessutom en egen likabehandlingsplan på de tre 
skolorna som revideras varje år som används i det förebyggande arbetet. I den 
årliga revideringen av likabehandlingsplanen görs förändringar som gynnar det 
förebyggande arbetet mot mobbning. För att få den kvalitetssäkring i det 
förebyggande arbetet och under pågående mobbning finns en löpande 
återkoppling till trygghetsteamet för skolledningen för att se och stötta 
pedagogerna så att arbetet fortskrider åt rätt håll. Skolledningen på de tre skolorna 
ser också resultatet i de trivselenkäter som genomförs ett flertal gånger under 
läsåret vilket ger skolledningen återkoppling till om hur eleverna är trygga och 
trivs på skolan och om det förekommer kränkningar som inte alltid visar sig någon 
annanstans.  

Några skillnader finns mellan skola AC och B där det på skolorna AC genomförs en 
föräldraenkät varje år. Föräldrarna får hem enkäten för att svara på frågor som 
bland annat handlar om trivsel och trygghet för deras barn på skolan. Den 
sammanställs sedan av huvudman och redovisas både lokalt och i jämförelse med 
andra skolor i kommunen. Den ger också i sitt resultat en fingervisning om vad 
skolan behöver ta tag i och jobba med för att utvecklas till det bättre. 
Skolledningen på skola B pratar också om hur viktigt det är med de regelbundna 
träffarna med Here4U-gruppen i det systematiska värdegrundsarbetet. Där tas 
varje fall upp och hur alla jobbar vidare med dem, en så kallad avstämning görs i 
arbetet mot mobbning.  

I omarbetningen och uppbyggnaden av likabehandlingsplanen som sker på skola C 
används DO:s internetverktyg som skolledningen tillsammans med 
trygghetsteamet anser vara ett framgångsrikt material att arbeta utifrån. Skola C:s 
ledning anser också att diskrimineringslagsstiftningen också är ett verktyg som är 
bra att använda i arbetet mot mobbning. Här talar skolledningen också om att följa 
årshjulet som är ett arbetsverktyg där det finns regelbundna avstämningar för 
arbetet mot kränkningar och mobbning inlagda med jämna mellanrum under 
läsåret. Här sker en nulägesavstämning och utvärdering där skolledningen 
tillsammans med pedagogerna ser de utvecklingsområden de behöver ta tag i och 
arbeta med. Desto tidigare insatser i det förebyggande arbetet mot mobbning desto 
tidigare resultat får man i arbetet mot mobbning. Skolledningen på skola C menar 
att allt främjande arbete är framgångsfaktorer i arbetet mot mobbning. Det skrivs 
också en verksamhetsrapport varje år där det säkerställs att antimobbningsarbetet 
fortlöper på skola C. Ledningen för skolan har själv utbildning i 
antimobbningsprogrammet ”Farstamodellen” men anser att modellen inte 
uppfyller de krav som han anser viktiga om att föräldrakontaktskall göras 
omgående vid kränkning. Modellen menar att den kontakten skall göras vid senare 
tidpunkt när pedagoger redan inlett en utredning av kränkningen. 

4.1.5 Tolkning av empiri 

I detta avsnitt beskrivs hur vi förstår vår empiri i belysning av den teoretiska 
bakgrund som vi presenterat i kapitel 2. Tolkningens fokus ligger i vilka likheter 
och skillnader mellan skolorna som kan avläsas i resultatet av undersökningen på 
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de tre grundskolorna. Skolorna har både gemensamma strategier i arbetet runt 
mobbning men de har också en del olikheter i det arbetet. Skolorna har ett 
gemensamt mål genom att de inte vill se mobbning eller kränkande behandling på 
skolorna utan lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Genom kartläggning av 
skolornas situation som görs utifrån trivselenkäten visar de att de följer 
skolverkets råd om hur arbetet bör genomföras. (skolverket, 2012). Den bästa 
metoden i arbetet mot mobbning som är en bra framgångsfaktor är det 
förebyggande arbetet som görs eller som kan uttryckas som att ”mota Olle i grind” 
eller som en av skolledarna i undersökningen formulerade sig: ”ju tidigare insatser 
ju tidigare resultat”. 

4.1.6 Samarbetet på skolorna i antimobbningsarbetet 

Här visar sig ett mycket gott samarbete på alla de tre skolor som varit med i 
undersökningen där det också finns ett ”team” att återkoppla till under det 
förebyggande arbetet och vid akuta skeenden mot mobbning. En viss skillnad i det 
material som används på skolorna i det förebyggande arbetet med eleverna finns 
men i det stora hela bygger skolornas arbetsmaterial på övningar och 
samtalsunderlag som syftar till att jobba med värdegrundsfrågor. På en av 
skolorna finns elevgruppen som är med och påverkar vilka gemensamma 
aktiviteter de vill genomföra på skolan för att få en god sammanhållning vilket är 
en del av skolans förebyggande arbete och en grund för värdegrundsarbetet bland 
eleverna. Skolans värdegrund och uppdrag bygger på att främja förståelsen för 
andra människor där ingen ska utsättas för vare sig kränkningar eller 
diskrimineringar på något sätt. (Skolverket 2011)  

Arbetet mot mobbning sker både på elevnivå och i likabehandlingsarbetet som är 
ett kontinuerligt arbete som genomförs i arbetsgruppen på de tre skolorna. För att 
se och tydliggöra de åtgärder som skolorna behöver arbeta med görs kontinuerligt 
kartläggningar av hur eleverna trivs på skolorna. Kartläggningen utgår från de 
resultat som framkommit genom de trivselenkäter som görs lokalt på skolorna 
men också utifrån de resultat som framkommit av de föräldraenkäter som 
genomförs från huvudman varje år på skola A och C. På skola B har man det som 
heter trygghetsvandringar som är en del av det förebyggande arbetet. Där är 
eleverna delaktiga genom att de aktivt är med i kartläggningen. Det är en av de 
framgångsfaktorer som Fors (1994) lyfter i litteraturen i arbetet runt mobbning.  
Hon menar att kartläggningar ger en bättre helhetsbild över situationen som 
behöver analyseras och tolkas där många faktorer spelar in genom delaktighet får 
eleverna möjlighet till inflytande och egen problemlösning vilket Thornberg 
(2006) förespråkar för att ge goda förutsättningar till diskussioner som leder till 
att gemensamma beslut om åtgärder tas.  
Delaktighet för eleverna i det förebyggande arbetet är en av de framgångsfaktorer 
som ger bäst resultat för att förebygga mobbning.  

4.1.7 Det sker i krissituationen 

Alla tre skolor har en tydlig plan de följer när det uppstår mobbning på skolan.         
En likabehandlingsplan finns som hjälp och vägledning i arbetet på varje skola. 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003) Det är ett par av de skolor som använder 
antimobbningsprogram som en del i arbetet som har material att arbeta utifrån 
även där. En av skolorna har frångått den arbetsmetoden och menar att när de 
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använt arbetsrutinerna runt materialet har de inte varit nöjda då det vid ett flertal 
tillfällen gett negativa resultat. Det Granström  (2007) nämner är att det inte alltid 
hjälper att arbeta efter en speciell metod men när skolan ändå gör det så visar den 
på att mobbning inte är accepterat. Ett tydligt ställningstagande har gjorts på 
skolan menar han. På varje skola finns ”team” som består av skolledning, 
pedagoger och skolhälsovård som kopplas in direkt det upptäcks att det 
förekommer mobbning. Det görs alltid en anmälan till huvudman vid kränkningar 
och mobbning som i sig är en kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att 
det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever 
utsätts för kränkande behandling (Skolverket, 2012)  I ”teamet” samarbetas det 
runt mobbningsfallet där det görs bedömningar om vilka åtgärder som skall vidtas 
och hur ansvarsfördelning ser ut om vem som gör vad i det pågående ärendet. I 
”teamen” görs också återkoppling regelbundet i det aktuella fallet för att se att det 
utvecklar sig positivt med de insatser som görs. Alla skolor tar direkt kontakt med 
de berörda föräldrarna i de fall där det har förekommit kränkningar eller 
mobbning. Skolorna vill omgående ha ett samarbete med föräldrarna som också är 
ett förebyggande arbete för att mobbning inte ska utvecklas från en enstaka 
kränkande behandling.  

4.1.8  Verktyg och riktlinjer 

Det finns en tydlig medvetenhet på de tre skolorna om att det är Skollagen (2012) 
Diskrimineringslagen (Riksdagen) och läroplanen (2011) som är de styrdokument 
som de följer i arbetet både i det förebyggande men också i det arbete som sker 
under pågående mobbning. Alla tre skolor har också sina likabehandlingsplaner 
som de arbetar utifrån vilket också skollagen säger att de ska (Skolverket, 2012) 
Likabehandlingsplanerna revideras en gång per läsår. Ett par av skolorna 
använder verktyg som Diskrimineringsombudsmannens internetverktyg som stöd 
för att omarbeta sin likabehandlingsplan. (Diskrimineringsombudsmannen, 
PLAN)  En annan av skolorna använder också ”Husmodellen” som stöd i att 
kartlägga risker för diskriminering och trakasserier i skolan. 
(Diskrimineringsombudsmannen, Husmodellen - handledning, 2010) 

4.1.9 Skolledningens stöd i arbetet 

Skolledningen har en tydlig roll i att driva arbetet framåt och huvudansvaret för att 
anmäla kränkningar till huvudman. Det är alla i undersökningen medvetna om i 
sin roll som skolledning. De har också sin givna plats i det ”team” som arbetar med 
det förebyggande mobbningsarbetet och det arbete som förekommer under 
pågående mobbning. Här får de återkoppling till det som sker i arbetet på skolan 
och kan säkerställa att arbetet genomförs mot de mål som är uppsatta. 
Skolledningen på de tre skolorna är också medveten om att det är de som gör 
anmälan om kränkning till huvudman. Skolledningen är ansvarig för att det 
systematiska likabehandlingsarbetet genomförs och utvärderas kontinuerligt för 
att se att arbetet uppfyller de mål och förväntningar skolledningen vill se. Det är i 
linje med det som skolverket säger i sin utvärdering av 39 skolors arbete mot 
mobbning att det systematiska arbetet både i det förebyggande och i det 
åtgärdande arbetet ligger till grund för ett resultatrikt arbete. (Skolverket, Vad 
fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, 2011) 
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4.2 Resultatsammanfattning 

Av intervjuresultatet framkommer att alla tre grundskolor arbetar metodiskt och 
kontinuerligt med de verktyg de använder i både det förebyggande arbetet mot 
mobbning men även i arbetet som sker under förekommande mobbning.                   
De använder alla de styrdokument och riktlinjer de enligt lagar (Skolverket, 2012)   
och förordningar är tvungna att använda. De tre skolorna gör alla kartläggningar 
över hur trivsel och trygghet ser ut på skolorna som de sedan i sina ”team” 
använder sig av som indikatorer för att få en översikt av vad de behöver arbeta 
med på skolorna som gynnar trygghet och trivsel. De har alla en årlig revidering av 
sina likabehandlingsplaner som är styrande i antimobbningsarbetet på skolorna. 
Skolledningen finns också med i ”teamen” på de tre skolorna i säkerställandet om 
att arbetet fungerar och leder framåt i sin utveckling. De tre skolorna använder 
också metoder i det förebyggande arbetet med eleverna för att de ser att det är 
framgångsfaktorer i arbetet. Föräldrarna kopplas också in på ett tidigt stadium 
som en del i att kränkningar inte ska växa till att bli ren mobbning. Det ses som en 
framgångsfaktor i det förebyggande arbetet. 

5 Diskussion 

Syftet med studien var att kartlägga de verktyg som används av pedagoger i deras 
förebyggande arbete mot mobbning men också i arbetet de genomför vid akuta 
situationer. Syftet besvarades med hjälp av de tre huvudfrågorna vi presenterat i 
början av rapporten. Diskussionsavsnittet är uppdelat i fyra delar som kommer att 
resonera runt studiens genomförande, resultat, slutsatser och aktuella 
forskningsfrågor. 

5.1 Metoddiskussion 

Studien utfördes på tre grundskolor där totalt sex pedagoger och tre skolledare 
tillfrågades om att medverka i intervjuer.  En av pedagogerna lämnade återbud för 
intervju på grund av sjukdom vilket gjorde att det i slutändan blev fem pedagoger 
som intervjuades. Vi valde att använda strukturerade intervjuer för att det gav en 
frihet till och en möjlighet att ställa följdfrågor. Genom att göra ljudinspelning med 
diktafon och mobil under intervjuerna kunde vi sedan transkribera intervjuerna 
och analysera materialet utan att ha missat något väsentligt. Under intervjuerna 
fanns ingen tidsmarginal, vilket ledde till att respondenterna fick tid till att svara 
på frågorna och utveckla de svar de ansåg särskilt angelägna att förklara djupare. 
Intervjutiderna låg på mellan 30 och 50 minuter. Under några av intervjuerna blev 
vi störda några gånger vilket ledde till att vi fick avbryta intervjun när 
respondenten blev tvungen att koncentrera sig på andra saker. Det gjorde att några 
av intervjuerna blev lite längre tidsmässigt än vad som var nödvändigt. En nackdel 
med metoden var att vi inte fick med hur det förebyggande arbetet fungerar ute på 
”hela skolan”. Hade vi gjort en kompletterande enkätundersökning hade vi sett hur 
ansvarsfördelningen i arbetet fungerade även bland pedagoger som inte jobbar 
direkt i de antimobbningsgrupper som finns på de tre skolorna. Samtidigt om vi 
genomfört en enkätundersökning hade vi bara fått kortare svar och inte det djup 
som vi strävade efter att få genom att genomföra undersökningen med intervjuer. 
Fokus på den här studien har legat i hur antimobbningsarbetet genomförts på 
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skolorna och vilka riktlinjer som används som verktyg till att arbetet blir 
framgångsrikt. Fokusintervjuerna har gett ett djup i de svar vi fått på våra 
intervjufrågor. Transkriberingen av de ljudinspelningar som gjorts har varit 
tidskrävande men har sedan i analysen underlättat när vi avläst resultatet. Vi anser 
att vårt metodval för undersökningen har hjälpt oss att besvara våra frågor och 
uppfyllt vårt syfte relativt bra. 

5.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen utgår vi från studiens tre frågeställningar där vi 
sammanfattar resultatet. 

Den första frågan vi ville ha svar på i vår undersökning var, Vad finns det för 
förebyggande arbete mot mobbning? Det som framkommit i vår studie är att alla 
skolor som ingått i studien har någon form av förebyggande arbete mot mobbning 
som de anser vara den största framgångsfaktorn i antimobbningsarbetet. Alla de 
tre skolorna menar att de arbetar fortlöpande med att eleverna ska känna sig 
trygga och trivas i hela skolan. I resultatet förekommer bara små skillnader i hur 
arbetet i praktiken ser ut. Det visar sig i resultatet att två av skolorna tar hjälp av 
olika antimobbningsprogram i sitt arbete. Varav en av skolorna har tagit de delar 
som de vet av erfarenhet fungerar bra. Den tredje skolan använder 
Diskrimineringsombudsmannen internetverktyg 
(Diskrimineringsombudsmannen, PLAN) som hjälp när de omarbetar sin 
likabehandlingsplan som är ett av styrdokumenten i antimobbningsarbetet. De 
arbetar också med att bygga upp ett eget arbetsätt att utgå ifrån utan att använda 
sig av ett färdigt antimobbningsprogram som de gjort tidigare med dålig 
erfarenhet. I deras förebyggande arbetsätt genomförs också kartläggning av de 
kränkningar som förekommer på skolan. Det utförs för att på ett tidigt stadium 
kunna gå in och arbeta förebyggande så inte kränkningarna utvecklas till rena 
mobbningssituationer. I undersökningen visar det sig att alla tre skolorna i sin 
kartläggning av trivsel och trygghet använder sig av så kallade trivselenkäter som 
ett verktyg. Dessa ger pedagoger och skolledning indikationer på vad som behöver 
göras på skolan för att höja trivselnivån och trygghetskänslan för eleverna.  

På varje skola finns ett ”team” som jobbar förebyggande med trivsel, trygghet och 
likabehandling. Där ingår skolledning, pedagoger och skolhälsovård.  

Den andra frågan vi ville ha svar på i vår undersökning var, Vad görs konkret 
under förekommande mobbning? Här finns väldigt små skillnader i resultatet där 
två av skolorna använder delar av sina antimobbningsprogram som hjälp i arbetet.             
En av skolorna beskriver att de många gånger behöver behovsanpassa arbetet för 
att stoppa mobbning beroende på att de har så många faktorer att ta hänsyn till 
som annat modersmål, annan kultur och så vidare. På de tre skolorna kopplas 
”teamen” in för att hjälpa till i den krisartade situationen. Alla skolor prioriterar 
alltid att först prata med den som blivit utsatt för mobbning och sedan i andra 
hand pratar med den som utsatt någon för mobbning. Det framkommer också i 
undersökningen att det på varje skola görs anmälning till huvudman av 
skolledningen vid kränkande behandling som då en mobbningssituation är. På 
skolorna görs också någon så kallad kartläggning av situationen för att få en bättre 
överblick av sakläget. Utifrån analysen av kartläggningen utarbetas de insatser 
som behöver genomföras för att få mobbningen att upphöra. Det sker också en 
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återkoppling i ”teamen” för att se att arbetet ger en positiv effekt. Här finns också 
skolledningen med som kan göra punktinsatser direkt om det behövs. De berörda 
föräldrarna kontaktas också samma dag som det uppdagats att det förekommer 
mobbning på skolan. En av skolorna i vår undersökning menar att om de i 
samarbetet med föräldrarna kan få igång ett föräldrasamarbete utanför skolan på 
fritiden så ger det positiva resultat. De har erfarenhet av att de vid ett flertal 
tillfällen sett att så fort föräldrarna samarbetar på ett positivt sätt så upphör både 
kränkningar och mobbning omedelbart. 

Den tredje frågan vi ville ha svar på i vår undersökning var, Vilka 
verktyg/riktlinjer används i arbetet mot mobbning? Det finns både skillnader och 
likheter i vilka verktyg och riktlinjer skolorna använder sig av i sitt 
antimobbningsarbete. De likheter som framkommit i resultatet är att alla vet att 
skollagen är den viktigaste lagen som går hand i hand med Diskrimineringslagen 
när det gäller kränkande behandling och mobbning. Läroplanen är en annan del 
som de tre skolorna också vet att de är ålagda att följa. De vet också på de tre 
skolorna att de är enligt lag tvungna att ha en likabehandlingsplan vilket de också 
har. Den revideras en gång per år på varje skola som riktlinjerna säger att den ska 
göras. De få skillnader som finns är att en av skolorna använder sig av 
Diskrimineringsombudsmannens internetverktyg som stöd när de omarbetar sin 
likabehandlingsplan. (Diskrimineringsombudsmannen, PLAN) En annan skola 
använder diskrimineringsombudsmannens ”husmodell” som ett stöd i att känna 
igen och se de problem och riskområden som kräver förändring i det förebyggande 
arbetet. (Diskrimineringsombudsmannen, Husmodellen - handledning, 2010) 

I studiens deltagande skolor finns ett bra systematiskt arbete både i det 
förebyggande arbetet mot mobbning men också ett väl genomtänkt arbete vid 
pågående akut mobbningssituation. Det ser ut som alla de tre skolorna har ett bra 
tillvägagångssätt i arbetet som verkar mynna ut i ett gott samarbete. Det visar sig 
vara lösningsinriktat och ger en trygghet för alla inblandade ansvariga i arbetet. 
Det finns också ett gott samarbete mellan de ansvariga i skolornas ”team” och 
skolledningen där de jobbar gemensamt mot samma mål för att utveckla bra 
förebyggande arbetsmetoder i arbetet mot mobbning. Det goda samarbetet ser vi 
också finns i likabehandlings-planarbetet som är ett evigt pågående arbete på alla 
skolor som medverkat i studien. Två av skolorna använder olika arbetsmetoder 
genom de program de har och arbetar utifrån. Den ena av de två skolorna 
använder de delar som de anser vara framgångsrika att använda i arbetet. Ett par 
av skolorna använder också DO:s verktyg för vägledning i sitt arbete. Vid en snabb 
överblick av dessa ser de bra och gedigna ut att använda som verktyg i arbetet. 
Tolkningen av hur pedagoger och skolledning driver arbetet mot mobbning ser 
gott ut där de är trygga i sitt arbete och där de har hittat sina arbetsmetoder som 
de anser fungerar bra. De har också förespråkat ”allas ansvar” på skolorna, där de 
vuxnas förhållningssätt och ställningstagande är avgörande för att kränkande 
behandling inte ska förekomma. Alltså den goda förebilden är alltid en 
framgångsfaktor i antimobbningsarbetet. Det som kan tas i beaktande när det 
gäller de antimobbningsprogram och de metoder som finns att tillgå är att 
användandet inte alltid ger så goda resultat. Här finns skolverkets utredning att 
läsa för att ge en bättre insyn i ämnet.  

Vilka verktyg kan då packas med i ryggsäcken som kan komma till användning i ett 
framtida läraryrke? Här ser vi att det finns en del att gräva fram när det blir dags 
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att ta tag i de delarna som ingår i lärarens uppdrag. Ett gott samarbete är en av 
grundstenarna som vi ser ger ett bra resultat i arbetet. Det förebyggande arbetet är 
det viktigaste arbetet för att ”Mota Olle i grind”  alla på skolan arbetar mot samma 
mål och kommer överens om ett gemensamt förhållningsätt vilket visar eleverna 
ett tydligt ställningstagande från de vuxna. Involvera eleverna som en del i det 
förebyggande arbetet är också en framgångsfaktor. Det finns också de verktyg som 
finns att tillgå ute på Diskrimineringsombudsmannens hemsida som gjort oss 
nyfikna. Det är delar som vi också förutom lagar, läroplan och 
likabehandlingsplaner kan använda som stöd i arbetet mot mobbning. Det vi vill 
avsluta med är de ord som en av skolledarna använde för att beskriva det 
förebyggande arbetet som en framgångsfaktor ”Ju tidigare insatser, ju tidigare 
resultat”  

5.3 Pedagogisk relevans 

Studien har en pedagogisk relevans för lärarstudenter och personal som arbetar 
inom skolan. Det förebyggande arbetet mot mobbning är en del av skolornas 
arbete och behöver arbetas med dagligen i alla situationer. Där är personalen den 
”goda förebilden” som i sitt förhållningssätt både lyfter de goda stunderna men 
som i samma stund också säger ifrån och visar när något är fel. I arbetet behöver 
också eleverna lyftas in som delaktiga i det förebyggand arbetet för att redan på ett 
tidigt stadie få ett eget ansvar och utveckla ett eget bra förhållningssätt som ger en 
god medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

5.4 Aktuella forskningsfrågor 

Studien kan utvecklas vidare genom att vinkla frågorna mot skolledningens 
samarbete med pedagogerna i det förebyggande arbetet mot mobbning och hur de 
använder de verktyg som finns att tillgå gratis på Skolverket. Hur ser det ut på 
elevnivå när det gäller elevernas delaktighet ur ett demokratiskt perspektiv?  
Hur kan man också samarbeta med föräldrarna i det förebyggande arbetet mot 
mobbning och vad har skolledningen för utbildning inom ämnet mobbning och 
hur ser man resultat av det i skolans arbete?  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Vad finns det för förebyggande arbete mot mobbning? 

Vad görs för att förebygga mobbning? 

Vad är pedagogens roll i det förebyggande arbetet? 

Vilka resurser finns att tillgå under det förebyggande arbetet mot mobbning? 

Finns det något förebyggande program ni följer? 

Har föräldrarna någon roll i det förebyggande arbetet? 

 

Vad görs konkret under förekommande mobbning? 

Hur ser pedagoger när det förekommer mobbning? 

Vilka verktyg använder pedagogerna när mobbning förekommer?  

Vilka resurser finns att tillgå under förekommande mobbning? 

Vad sker när ni upptäcker mobbning? För mobbare och den som är utsatt för 
mobbning?  

Vad har föräldrarna för ansvar när det förekommer mobbning? 

 

Vilka verktyg/riktlinjer används i arbetet mot mobbning? 

Vilka riktlinjer finns på skolan mot mobbning? 

Finns det ytterligare verktyg i arbetet mot mobbning? 

Vilka verktyg använder pedagoger för mobbare och de som utsätts för mobbning? 
Kartläggning? 

Vilka styrdokument används i arbetet mot mobbning? Likabehandlingsplan? 

Handlingsplan? 

Frågor till skolledningen 

Vilket ansvar har du i mobbningsarbetet? 
Vilka verktyg använder du i det arbetet? 
Har du några strategier som du själv följer i arbetet? 
Vad ser du som framgångsfaktorer i arbetet mot mobbning? 
Hur kvalitetssäkrar du arbetet? Både det förebyggande och under pågående 
mobbning? 
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Bilaga B Missivbrev 

 
Vi är två lärarstudenter som heter Lotta Lindgren och Koubra Palini och går 
lärarutbildningen på Mälardalens högskola. Vi skriver vårt examensarbete inom 
kunskapsområdet pedagogik på grundnivå och har valt att skriva om 
antimobbningsarbetet på grundskolan. Vi har valt det området för att vi själva 
anser att vi har fått för lite utbildning i ämnet på lärarutbildningen. Vi har också på 
vår verksamhetsförlagda utbildning bara fått delar av hur antimobbningsarbetet 
går till ute på grundskolorna och vill få en bättre helhetsbild av hur arbetet 
fungerar. Dels för att vi är nyfikna men också för att vi vill få en grund att stå på i 
antimobbningsarbetet när vi själva kommer att arbeta som grundskollärare i 
framtiden. 
Med hjälp av intervjuer med pedagoger och intervju med skolans rektor vill vi 
undersöka hur tre grundskolor arbetar förebyggande mot mobbning men också 
vad de gör under en pågående mobbningssituation. Syftet med undersökningen är 
att göra en inventering av de verktyg grundskolorna använder sig av i sitt 
antimobbningsarbete. 
För att få den överblicken i vår undersökning utgår vi från tre frågeställningar: 
 
Vad finns det för förebyggande arbete mot mobbning? 

Vad görs konkret under förekommande mobbning? 

Vilka verktyg/riktlinjer används i arbetet mot mobbning? 
 
Undersökningen är betydelsefull för att visa hur, vad och vilka verktyg olika 
grundskolor använder sig av i sitt antimobbningsarbete. Vi anser att det är en 
viktig del att känna till som lärarstudent för att få en bra grund till fortsatt 
utveckling av eget antimobbningsarbete som ska genomföras som framtida lärare. 
Vi har valt tre grundskolor från olika upptagningsområden i kommunen för vår 
undersökning för att lyfta och se eventuella skillnader i antimobbningsarbetet. 
Deltagandet i vår undersökning är frivilligt och allt material vi samlar in behandlas 
konfidentiellt och används bara till denna undersökning. De medverkande 
parterna som deltagare och verksamheternas namn kommer att avidentifieras i 
den rapport som kommer att skrivas och i den muntliga presentation av 
undersökningen som kommer att göras. Alla deltagande parter har rätt att avbryta 
sin medverkan i undersökningen när de själva vill och de har också rätt att läsa 
igenom rapporten innan den överlämnas till examinatorn. 
Vi är väldigt tacksamma om ni kan delta i vår undersökning och vi kontaktar er för 
en passande intervjutid. Finns ytterligare frågor ni vill ha svar på kan ni kontakta 
oss antingen via e-post eller telefon. Ni kan även kontakta vår handledare. 
 

Med vänlig hälsning 
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