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Den här uppsatsen handlar om hur olika skolors resurser påverkar arbetet mot 
mobbning. Syftet med detta arbete var att belysa vad som framstår som 
betydelsefullt att ta fasta på i ett förebyggande arbete mot mobbning samt att 
förstå vilka möjligheter och svårigheter som kan kopplas samman med olika 
förutsättningar att bedriva ett förebyggande mobbningsarbete och agerande vid 
mobbningsfall på två olika skolor. Jag använde mig av ostrukturerade intervjuer 
på två olika skolor för att få fram informanternas syn på deras arbete. Alla 
informanter var överrens om att definitionen av mobbning är att någon eller 
några vid upprepade tillfällen utsätts för verbala, fysiska eller psykiska 
handlingar. Resultatet från studien visar att arbetssätten är likartade oavsett 
resurser och att samma svårigheter i arbetet mot mobbning upplevs på båda 
skolorna. En av svårigheterna är att få till bra möjligheter för att utreda 
händelser av mobbning eller kränkningar direkt då de hänt samtidigt som de 
vanliga arbetsuppgifterna ska skötas. En annan är komplexiteten att bedöma 
om det är mobbning, kränkning eller trakasserier och hur det fortsatta arbetet 
ska ske för att förhindra upprepning av det som hänt. Studien visar också att 
samtliga som deltog i studien anser att det är viktigt att arbeta engagerat och 
systematiskt mot mobbning. 
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1 Inledning 

Den här uppsatsen kommer att ta upp frågor om mobbning. Företeelsen mobbning 
har nog alltid förekommit i samhället och i skolan, men det var först 1969 som den i 
Sverige fick ett namn och började debatteras. Det skedde i och med att den svenska 
läkaren och debattören Peter Paul Heinemann i en artikel beskrev hur barn kunde 
utsätta andra barn för trakasserier och kränkningar p.g.a. olika avvikelser från det 
normala. Han gav företeelsen namnet mobbing, begreppet har senare ändrats till 
mobbning. Debatten och intresset för vetenskaplig forskning tog därefter fart i de 
skandinaviska länderna, men det dröjde ända till mitten av 1980-talet innan 
företeelsen och begreppet uppmärksammades och fick genomslagskraft även 
internationellt (Larsson 2008).  

Mobbning är ett allmänt förekommande problem i samhället i dag. Företeelsen finns 
både i arbetslivet och i skolan. Problemen med mobbning av elever i skolan har de 
senaste åren uppmärksammats stort i medier och det har även skett stora 
förändringar i lagar och förordningar som styr vilka skyldigheter skolorna har vad det 
gäller arbete mot mobbning. Alla skolor ska t.ex. varje år upprätta en 
likabehandlingsplan där man beskriver hur skolan arbetar förebyggande mot 
kränkande behandling och mobbning. I den nuvarande skollagen (2010:800) kap 6 § 
8 står det; att huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med översikt 
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
av barn och elever.   

Mobbning i skolan är ingen isolerad företeelse för de svenska skolorna utan 
undersökningar visar att det förekommer även i andra länder. I de här 
undersökningarna framkommer det att Sverige tillhör de länder som har 
förhållandevis lite mobbning i skolorna. Trots det visar Skolverkets undersökning 
”Vad fungerar?” (2011)  att andelen mobbade elever är så stor som ca 8 procent i de 
svenska skolorna. Av dessa elever är 13000 (ca 1,5 procent) utsatta under en längre 
tidsperiod, ibland under flera år. Det här sker alltså trots att nästan alla skolor i 
Sverige arbetar förebyggande mot mobbning.  

Forskning kring mobbning i skolan har under åren lett till att det tagits fram många 
olika metoder och arbetssätt för att jobba med dem som utsatts för mobbning och 
dem som utsatt andra för mobbning. Det har även tagits fram många olika 
arbetsmaterial och metoder för att arbeta förebyggande mot mobbning i skolan. De 
skolor jag kommit i kontakt med har haft lite olika arbetssätt i arbetet mot mobbning. 
På en liten skola där elevvårdspersonal sällan finns på plats och en skolsköterska är 
där ett par timmar i veckan, där är det den undervisande personalen som ingår i 
mobbningsteamet och utför det dagliga arbetet mot mobbning. På en större skola där 
skolkurator och skolsköterska finns på plats alla dagar, där är det skolkurator som 
har huvudansvaret då det gäller det dagliga arbetet mot mobbning. Det är intressant 
att se hur olika förutsättningar påverkar arbetet mot mobbning i skolan.  

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att belysa vad som framstår som betydelsefullt att ta fasta 
på i ett förebyggande arbete mot mobbning samt att förstå vilka möjligheter och 
svårigheter som kan kopplas samman med olika förutsättningar att bedriva ett 
förebyggande mobbningsarbete och agerande vid mobbningsfall på två olika skolor. 
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1.2 Frågeställningar 
 

1. Hur definierar skolans personal mobbning på skolan? 
2. Hur arbetar skolans personal mot mobbning? 
3. Vilka möjligheter och svårigheter upplever personalen i arbetet mot mobbning? 
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2 Bakgrund 

2.1 Historisk beskrivning av begreppet mobbning 

I Pedagogisk Forskning i Sverige skriver Larsson (2008) om mobbningsbegreppets 
historia och uppkomst som begrepp. Första gången begreppet mobbning användes i 
sammanhang som berör människor är i samband med en artikel i Liberal Debatt 
1969 där Heinemann egentligen skulle belysa apartheid som en psykologisk 
inställning. Artikeln kom att få en enorm publicitet i media men inte p.g.a. det 
Heinemann skrev om apartheid utan debatten kom istället att handla om det som 
Heinemann kallade mobbing. Heinemann skrev i sin artikel om hur en grupp barn 
verbalt eller fysiskt angrep ett enskilt barn och den företeelsen ledde till det nya 
begreppet mobbning. Han beskriver mobbare som en grupp individer som ger sig på 
någon som är avvikande, han menar också att beteendet finns naturligt hos den 
mänskliga arten men även att samhället och dess miljö påverkar beteendet.  

Larsson (2008) skriver att Heinemann bygger begreppet mobbing på tre aspekter. 
Han kopplar bl.a. beteendet till apartheid och lynchmobbar samt storstäderna och 
stora skolor. Han har hämtat förklaringen och begreppsinnehållet till mobbing från 
etologin och en tysk forskare vid namn Konrad Lorenz. Heinemann menar också att 
dåtidens utbildning och barnuppfostran inte reagerar mot företeelsen bland barn. 

Kopplingen till apartheid och lynchmobb blir aktuell då Heinemann (1969) i sin 
artikel också använder orden mobb, ett begrepp som under 1900-talet beskrevs som 
en aktiv massa/grupp, och lynchmobb som beskrivs som en aggressiv mobb då han 
skriver om beteendet hos barn. Han menar att mobbing och lynchmobb är likartade 
fenomen men han gör ingen direkt koppling till den dåtida socialpsykologiska teorin, 
men Larsson (2008) menar att eftersom Heinemann valt ordet mobbing och också 
skriver om mobb och lynchmobb så innebär det att begreppet associerar även till 
dessa begreppsförklaringar.  

I sin artikel bygger Heinemann (1969) begreppet mobbing på Lorenz 
populärvetenskapliga bok, som behandlar läran om djurs beteende. Heinemann visar 
i sitt resonemang på de likheter som han tycker finns mellan den grundtanke om 
flockdjur som Lorenz bygger sin forskning kring samt det beteende som han menar 
ibland råder mellan barn i skolan. Lorenz beskriver i sin forskning hur fåglar i flock 
rent instinktmässigt kan reagera aggressivt på en enskild fågel, oftast en fågel av 
annan art, det kallar han mobbing. Lorenz menar att det bl.a. handlar om att hålla 
samman flocken och se till att inte en utomstående fiende kommer in. Han menar 
också att det handlar om att flocken som art ofta är svagare än den enskilda fågeln, 
men att den i just det läget är försvagad av någon orsak. När Heinemann sedan tolkar 
den svenska översättningen av Lorenz forskning både då det gäller begreppet 
mobbing hos fåglarna men även Lorenz resonemang kring mobbing och den 
mänskliga arten blir innebörden av begreppet mobbing ett litet annat än det som 
Lorenz beskriver. Heinemann förklarar/beskriver begreppet mobbing med att det är 
när en grupp barn verbalt eller fysiskt attackerar en ensam utsatt individ. Pikas 
(1987) skriver i Så bekämpar vi mobbning att på 1980-talet definierade 
utbildningsutskottet i Sveriges riksdag mobbning som gruppvåld. 

I och med Heinemanns artikel 1969 så startade en het och laddad debatt kring 
mobbning framförallt inom skolans värld men även inom arbetslivet och ämnet är 
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fortfarande lika laddat i dag som det var för 40 år sedan. I Heinemanns artikel 
används ordet mobbing, ett ord som sedan försvenskats till mobbning och det är det 
försvenskade ordet mobbning som jag hädanefter kommer använda i mitt arbete.  

2.2 Mobbningsbegreppet i dag  

Frånberg (2003) skriver att innehållet i begreppet mobbning har ändrats från att i 
början ha definierats som en typ av gruppvåld till att nu beskrivas utifrån upprepning 
av kränkande handlingar och händelser. Frånberg (2003) skriver att definitionen av 
begreppet mobbning ungefär är densamma i de nordiska länderna. Norge och 
Finland beskriver mobbning som att negativa handlingar sker mot en elev flera 
gånger, de inkluderar även trakasserier och social exklusion i definitionen. I 
Danmark definieras mobbning som övergrepp mot barn i skolan medan man på 
Island menar att mobbning äger rum när en elev utsätts för angrepp från en eller 
flera elever och den utsatte har svårt att försvara sig. På Islands inkluderas också, hot, 
social exkursion, förödmjukande kommentarer och negativ ryktesspridning i 
begreppet mobbning.  

Enligt Bartley (2007)  så delar Skolverket upp kränkande behandling i tre former och 
mobbning hamnar i formen som benämns, annan kränkande behandling. Med annan 
kränkande behandling avses ett uppträdande utan diskriminerande inslag och 
definieras som ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet. Både i 
Skolverket (2003) och i Eriksson (2003) skriver man att det finns små skillnader i 
uppfattningar och definitioner på mobbning beroende på forskare och institut. Trots 
skillnaderna är ändå utgångspunkten för alla att definitionen av mobbning är när en 
förövare utför negativa handlingar mot en eller flera personer och att de negativa 
handlingarna måste vara upprepade och pågå över en längre tidsperiod. Enligt 
Eriksson (2003) och Skolverket (2003) så krävs det för att vara en 
mobbningssituation att förövaren är starkare än den utsatte. Enligt Eriksson (2003) 
är mobbning inte en oavsiktlig handling utan förövaren agerar mot ett mål med 
negativa handlingar.  

När elever själva beskriver mobbning är det ”när någon eller några är dumma flera 
gånger mot den person som är ensam, rädd eller i underläge” enligt Skolverket 
(2003). 

2.3 Läroplaner och skollagar  

Under tiden från 1962 och fram till nu har den svenska skolan haft fem olika 
läroplaner som förändrat skolan. Förändringarna i läroplanerna gäller i hög grad 
uppmärksamheten kring kränkningar, trakasserier och diskriminering och hur 
arbetet kring dessa värdegrundsfrågor har sett ut i skolan sedan införandet av den 
obligatoriska 9-åriga grundskolan för alla barn i Sverige. I de två första läroplanerna 
Lgr 62 och Lgr 69 ligger stor vikt vid fostran och omvårdnad. Elevernas arbete i 
skolan skall vara grundläggande så att deras sociala fostran utvecklar dem och deras 
egenskaper för ett demokratiskt samhälle. De båda läroplanerna menar också att 
skolan har ett omvårdande uppdrag och det är omvårdnaden som är underlaget för 
all skolans verksamhet.  

Lgr 69 som följde efter Lgr 62 hade i stort sett samma innehåll som Lgr 62. Det 
förekommer endast små skillnader och ibland är det endast bara enstaka ord som 
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skiljer de båda läroplanerna åt. I Lgr 69 har ordalydelsen under Elevernas sociala 
utveckling endast ändrats från att i Lgr 62 börja med ”Skolans sociala fostran skall 
osv ….” till  

Skolan skall därför grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, som kan 
bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande 
mellan människorna. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för 
människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet är en huvuduppgift. 
(Lgr 69 s.14-15).  

I Lgr 69 Under Eleven i centrum och Individuell utveckling så finner vi t.ex. lydelser 
som ”De som verkar inom skolan skall visa aktning för elevens människovärde” (s. 
10) samt ”Av största betydelse är den miljö, som skolan skapar för eleverna, och den 
trygghet och trivsel, som de upplever där.” (s. 13). Skillnaderna i ansvarsfrågan då det 
gäller elevernas trygghet, trivsel och omvårdnad i skolan är inte heller så stor utan i 
Lgr 62 står det att huvudansvaret vilar på klassföreståndare och rektor medan det i 
Lgr 69 har ändrats till att det är klassföreståndare, skolledning och skolstyrelse som 
har huvudansvaret.  

I slutet av 1970-talet så påbörjades arbetet med att ta fram nästa läroplan som kom 
att heta Lgr 80. I den nya läroplanen kan man under Skolans mål, Fostran och 
utveckling läsa:  

…att skolan skall fostra eleverna till insikt om att ingen människa får utsättas för förtryck och att 
ingen med problem och svårigheter får lämnas åt sitt öde. Var och en har ett ansvar för att 
försöka minska andra människors smärta, lidande och förnedring. (Lgr 80 s. 17)  

I övrigt är det inga större förändringar som skett i Lgr 80 då det gäller tankarna kring 
hur skolan skall arbeta kring värdegrundsfrågor som rör diskriminering, kränkningar 
och trakasserier. Det finns i övrigt små skillnader i texternas ordalydelser men 
innehållet är fortfarande ganska allmänt och vagt. Det handlar fortfarande om att 
skolan skall fostra eleverna, bidra till att eleverna förstår och kan verka i ett 
demokratiskt samhälle och ta del av de värderingar som har betydelse för deras 
fortsatta utveckling till självständiga människor. En annan liten förändring i Lgr 80 
jämfört med de tidigare läroplanerna sker i Riktlinjer för arbetet, Skolan- ett centrum 
för arbete, där texten ”Omtanke om elevernas psykiska och fysiska hälsa skall prägla 
skolans arbete och miljö. Såväl lärare som skolledning, elevvårdspersonal och annan 
personal skall i samverkan med elever och föräldrar verka för en god 
arbetsmiljö.”(Lgr 80 s. 20) tar upp att skolan nu även måste tänka på elevernas 
psykiska hälsa.  

Nästa läroplan, som kom att heta Lpo 94, präglades en hel del till i sitt innehåll av de 
debatter och diskussioner som varit angående mobbning och kränkningar framförallt 
i skolan men också i samhället i stort under 1980-talet. Hela första kapitlet har i Lpo 
94 fått som rubrik: Skolans värdegrund och uppdrag och den inleds med text tagen ur 
skollagen (1985:1100), ”..verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom 
skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde….” (1 kap. § 2). Även 
vidare i texten i den nya läroplanen märks det tydligt att skolan fått i uppdrag att 
tillsammans med eleverna arbeta med värdegrundsfrågor. Lpo 94:s mål är bl.a. att 
varje elev: ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor.” (kap 2 Mål och 
riktlinjer) För all personal i skolan ingår det att tillsammans med eleverna arbeta 
med demokratifrågor, lagar och normer precis som i de tidigare läroplanerna men 
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nytt för Lpo 94 är att alla som arbetar i skolan ska ”aktivt motverka diskriminering 
och kränkande behandling av individer eller grupper.” För lärarens del innebär också 
den nya läroplanen att de tillsammans med eleverna ska diskutera frågor som rör 
värderingar i det svenska samhället och konsekvenser utifrån det egna handlandet. 
Läraren ska också tillsammans med övrig skolpersonal ”…vidta nödvändiga åtgärder 
för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 
behandling” (kap 2 Mål och riktlinjer). 

Innan den nu gällande läroplanen Lpo-11 trädde i kraft så kom lag (2006:67) som 
innebar att alla skolor var tvungna att upprätta en likabehandlingsplan i vilken det 
skall finnas inskrivet hur arbetet mot att förebygga och förhindra trakasserier och 
annan kränkande behandling skall ske på skolan. Lagen innebär också att det måste 
utredas om någon anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling eller 
trakasserier i skolan och sedan ska skolan vidta åtgärder som förhindrar en 
fortsättning. Likabehandlingsplanen måste varje år följas upp och ses över. 
Skillnaderna mellan Lpo-94 och Lpo-11 är inte så stora då det gäller hur skolan ska 
arbeta med värdegrundsfrågor, kränkande behandling och trakasserier i skolan. Vissa 
ordalydelser har ändrats och bl.a. i kapitel 2.1 Normer och värden så har texten 
ändrats från att i Lpo-94 beskriva strävansmål för eleven till att i Lpo-11 beskrivas 
som mål för varje elev i skolan. Målen handlar bl.a. om att eleven ska visa respekt för 
andra människors egenvärde, hjälpa andra och kunna leva sig in i andras situationer. 

I de båda första skollagarna, som gällt under de år Sverige haft 9-årig grundskola, 
skollag (1962:319) som trädde i kraft 1962 och skollag (1985:1100) som började 
tillämpas i sin helhet 1 juli 1986 så tas inte kränkande behandling och 
värdegrundsfrågor upp i någon större utsträckning. I skollagen som började 
användas 1986 så kan man i de allmänna föreskrifterna § 1 bl.a. hitta att utbildningen 
hade som mål att ”…främja deras utveckling till harmoniska människor och till 
dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. ”och i kapitel 11, § 2 stod det: 
”Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra 
deras själsliga och kroppsliga hälsa….”   

Skollagen är inget statiskt dokument utan det skedde under åren flera ändringar i 
skollag (1985:1100) som innebar att ett allt större ansvar kom att läggas på skolorna i 
arbetet mot att kränkningar och trakasserier förekommer i skolan. En stor förändring 
skedde i och med att lag (1999:886) tillkom i kapitel 1 2§ där det står: ”Särskilt skall 
den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling 
såsom mobbning och rasistiska beteenden.” I den tredje skollagen (2010:800) som 
trädde i kraft 1 juli 2011 så har 6:e kapitlet fått rubriken. ”Åtgärder mot kränkande 
behandling” och i § 1 står det: ”Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande 
behandling av barn och elever.” Kapitlet är omfattande och beskriver väldigt tydligt 
vilka som har ansvar för vilka uppgifter. De olika paragraferna tar bl.a. upp vilka 
åtgärder skolan ska se till att genomföra samt vilka skyldigheter de har i sitt arbete 
mot kränkande behandling av barn eller elev. I slutet på kapitlet finns det också 
paragrafer som reglerar frågor som gäller rättegång, bevisbörda och skadestånd. 
Kapitlet är väldigt utförligt om man jämför med tidigare skollagar då det gäller 
värdegrundsfrågor, diskriminering och kränkningar. I skolverkets utredning 
”Utvärdering av metoder mot mobbning” (2011) står på s.10:  

I utvärderingen definieras mobbning 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 en längre tid. Kränkande behandling 
är när barns eller elevers värdighet kränks vid enstaka tillfällen. Dessa handlingar kan utföras av 
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en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar kan vara synliga och handfasta, 
men också dolda och subtila. De kan uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, 
förlöjligande eller fysiskt våld. Att frysa ut någon eller hota någon räknas också som kränkning. 

Men i den nya skollagen (2010:800) används begreppet kränkande behandling 
istället för mobbning.  

2.4 Olika program mot mobbning 

2.4.1 Friends 

På Friends hemsida kan man läsa att det är en icke-vinstdrivande organisation som 
sedan 1997 arbetar mot mobbning genom att ge skolor kunskap och praktiska 
redskap för att få igång ett aktivt och långsiktigt arbete mot kränkningar och 
diskriminering. De skriver att deras utbildningar har förankring i aktuell forskning då 
det gäller kränkningar, normer, skolstrukturer, skollagstiftning mm. Friends 
utbildningsprogram för skolan är på tre år, där det bland annat ingår en kartläggning 
av skolans problemområden, arbete med att ta fram fungerande arbetssätt och 
strukturer för skolan. Kartläggningen genomförs varje år genom att all personal och 
alla elever på skolan besvarar frågor via webben som behandlar trygghet och trivsel 
på skolan, förekomsten av kränkningar och trakasserier samt hur elever och personal 
upplever arbetet med likabehandling på skolan. Skolledare arbetar därefter 
tillsammans med en representant från Friends fram en plan för hur det fortsatta 
arbetet på skolan ska genomföras. Utifrån den planen får sedan personalen 
utbildning i hur man ska arbeta förebyggande och för ett gemensamt 
ställningstagande. Personalen ges också kunskap för att förstå förekomsten av 
kränkningar. Mentorer och klasslärare får även en praktisk utbildning med verktyg 
utifrån en temabok som framtagits av Friends med olika trygghets- och 
jämlikhetsövningar som kan genomföras tillsammans med eleverna.  

Friends program bygger förutom utbildning av all personal på att några elever ur 
varje klass från årskurs 3 och uppåt utbildas till kompisstödjare. Deras uppdrag ska 
enligt Friends vara att ge elevperspektiv på trygghets- och likabehandlingsarbetet på 
skolan. Kompisstödjarna ska vara klassens representanter i arbetet mot mobbning 
och de ska sprida kunskap, engagera och vara med och sprida en positiv stämning i 
klassen och på skolan. De ska tillsammans med någon ur skolans trygghetsteam 
träffas kontinuerligt och diskuterar hur det är på skolan, komma med förslag och 
idéer på vad som kan göras för att förbättra skolgården, vad man kan göra på 
rasterna mm. Enligt Friends är det inte meningen att kompisstödjarna ska vara 
delaktiga i aktuella mobbningsfall och utredningar kring dessa, utan det arbete ska 
skötas av vuxna på skolan. Friends erbjuder även föräldrarna till skolans elever en 
utbildningskväll där de ges möjlighet att diskutera trygghetsarbetet på skolan. 
Friends menar att deras vision om ett samhälle där barn och unga växer upp i 
trygghet och jämlikhet är möjlig men för att det ska ske krävs det ett hårt och 
långsiktigt arbete av alla.  

2.4.2 Farstametoden 

Ljungström (2006) skriver att han bygger sin behandlingsmetod, ”Farstametoden” på 
forskaren Pikas (1987) modell i Så bekämpar vi mobbning i skolan, för behandling 
av akut mobbning i Uppsala i början på 1970-talet samt idéer från Erling Roland. 
Grundförutsättningarna för metoden är att den utsatta eleven är den viktigaste 
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informationskällan och att situationen ska lösas direkt då den uppstår. 
Farstametoden innebär att skolan utbildar några ur skolans personal som kommer 
ingå i ett behandlingsteam (ca 2-5 st) som ska vara beredda att ta hand om akuta 
mobbningsfall och genomföra de olika stegen som Ljungström beskriver i 
Farstametoden. Vid ett misstänkt mobbningsfall så kopplas behandlingsteamet in, 
det skall vara 2 st (en som för samtalet och en som dokumenterar) ur teamet som 
deltar i arbetet. Det första steget kan beskrivas som ett faktainsamlingssteg. Där 
pratar behandlingsteamet med den som anmält mobbningen och sedan med den som 
är utsatt för mobbning för att få fram så mycket relevant information som möjligt och 
anteckna den för att ha i det fortsatta arbetet. Utifrån den information man tagit del 
av så gäller det att få fram en bild av hur mobbningsfallet ser ut och hur man ska gå 
vidare. Nästa steg handlar om att i samtal konfrontera den eller de elever som 
mobbar. De mobbande eleverna hämtas från lektionen utan att de vet vad det är 
frågan om och är det fler elever som är inblandade så ska de inte ges tillfälle att 
kommunicera med varandra förrän alla samtalen blivit genomförda. Enligt 
Ljungström så är det mobbarnas ovetskap om vad samtalet de hämtas till handlar om 
som är framgången med behandlingsmetoden, eftersom mobbaren/mobbarna inte 
hinner förbereda sig. De här samtalen ska vara korta och innehålla en kortare 
utfrågning, en upplysande del där man talar om att man vet vad som pågår, att man 
ser väldigt allvarligt på det och att det genast måste upphöra. Mobbarna ska också 
informeras om att det kommer ske en uppföljning om ca 1 vecka för att se så att 
mobbningen upphört.  

Ljungström (2006) skriver att då det gäller mobbningsfall med elever på låg- och 
mellanstadiet så bör alltid kontakt tas med föräldrarna till mobbingoffret samma dag 
som man haft samtalen med mobbarna. När det gäller de äldre eleverna så tycker 
Ljungström att en dialog ska föras med den mobbade om hur den vill att man ska 
göra så att man inte kränker eleven. Samtalen med föräldrarna till den mobbade 
eleven bör helst genomföras vid ett personligt möte eftersom det ofta innebär en 
chock för föräldrarna, menar Ljungström. Uppföljningssamtalen med mobbarna sker 
ca 1 vecka efter det första samtalet och ska vara förberett så tillvida att man hört sig 
för med mobbningsoffret eller dess föräldrar att mobbningen verkligen upphört. Har 
inte mobbningen upphört så får man boka in ett nytt uppföljningssamtal med 
mobbaren/mobbarna veckan som kommer. Först efter att fallet är slutbehandlat och 
uppföljningssamtalen avslutade med mobbarna tycker Ljungström att mobbarnas 
föräldrar ska kontaktas. Han menar att ofta försvåras arbetet och resultaten blir 
sämre om föräldrarna informeras i ett tidigt skede.  

Ljungström (2006) menar att det är viktigt att varje skola och behandlingsteam 
anpassar metoden så att den passar just dem och att det känns rätt för dem som 
arbetar med det. För det viktigaste är att mobbningen stoppas, inte att alla gör exakt 
likadant.  

Sammanfattningsvis kan skillnaderna i de båda programmen enkelt beskrivas med 
att Friends mobbningsprogram är mer utarbetat utifrån ett förebyggande arbete mot 
kränkningar och mobbning medan Farstametoden beskriver ett arbetssätt då man 
misstänker eller redan vet att mobbning förekommer på skolan.  
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2.5 Tidigare forskning 

En av de tidigaste studierna kring mobbning är gjord av Dan Olweus. En studie som 
senare forskning ofta refererar till. Olweus (1986) skriver att det först på 1970-talet 
systematiskt började samlas in kunskap kring problemet med mobbning i skolan 
trots att problemet troligen alltid funnits. I sitt arbete mot mobbning utgår Olweus 
från de stora undersökningar som gjordes i Norge (140 000 elever) och Sverige 
(17 000 elever) 1983/84 där eleverna fick svara på ett antal enkätfrågor angående 
mobbning. Svaren i underökningen visar enligt Olweus på att det är ungefär 15 % av 
eleverna i grundskolan som är inblandade i mobbning, som offer, mobbare eller både 
och under läsåret. 

Olweus (1986) använder även svaren från en undersökning som gjordes i Bergen, 
Norge i mitten på 1980-talet. I den undersökningen så fick ca 2000 elever och deras 
lärare besvara enkäter angående mobbning i skolan. Olweus analys av enkätsvaren 
visar då att även lärarna till eleverna ser/upplever ungefär samma sak som eleverna 
och att procenttalen av de antal mobbade/mobbande eleverna är klart jämförbara. I 
och med detta resultat så menar Olweus att resultaten från elevenkäterna är hållbara 
och att det är konstaterat att ”mobbning är ett betydande problem i svensk 
grundskola” (s. 13).  

I enkätsvaren finner Olweus (1986) att mobbningen tenderar att minska ju äldre 
eleverna blir, att det är lite fler pojkar än flickor som utsätts för mobbning och att det 
är betydligt fler pojkar än flickor som mobbar andra. Det visar sig att en stor del av 
flickorna som blir mobbade, mobbas av pojkar. Undersökningen visar också att 
flickor tenderar att utsättas för mer indirekt mobbning som utfrysning mm än direkt 
mobbning, medan det bland pojkar förekommer mer direkt mobbning. I 
undersökning framkom det via elevernas svar att lärarna gör väldigt lite för att hjälpa 
de mobbade eleverna, både på låg-, mellan- och högstadiet. 40 % av låg- och 
mellanstadieeleverna och 65 % av högstadieeleverna som mobbas uppger att bara 
enstaka gånger eller nästan aldrig görs det något av lärarna för att stoppa 
mobbningen. Olweus skriver att det inte går att få fram något som tyder på att storlek 
på klass, storlek på skola eller geografisk placering av skola har betydelse för hur 
mycket mobbning som förekommer. Däremot tyder undersökningen i Bergen på att 
förekomsten av mobbning blir mindre ju flera vuxna som finns ute på rasterna. 
Olweus menar att det inte går att finna några speciella kännetecken hos de som blir 
mobbade. Det finns inga resultat som tyder på att yttre avvikelser som t.ex. utseende 
spelar någon roll, men att de ofta är mer ängsliga och tystlåtna än elever i allmänhet. 
Hos mobbarna kan man ofta finna aggressiva tendenser och ett behov av att 
dominera andra. Resultaten visar också att många av de som deltar i mobbning inte 
känner sig individuellt ansvariga eftersom fler är med och att det på något sätt gör 
det legitimt att utföra elaka handlingar mot någon. 

Olweus (1986) påpekar vikten av att vara medveten om att de resultat som 
framkommer är beroende av hur undersökningarna genomförts, hur man definierat 
mobbning och vilken metod som använts då undersökningen gjorts. Han menar dock 
att oavsett resultat så är det vetande som finns om mobbning tillräckligt för att 
påbörja arbetet mot mobbning.  

Wrethander Bliding (2007) beskriver i sin studie elevers relationsarbete utifrån 
inneslutning och uteslutning. Hon har i sin studie följt elevernas pågående arbete 
med att hela tiden anpassa sina relationer, bygga nya relationer och förändra 
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pågående relationer så att de kan integreras med den formella organisationen som 
finns i skolan. Wrethander Bliding lyfter fram vikten av att lärare verkligen tänker 
efter hur de planerar och organiserar klassrum, undervisning och platser för att 
skapa så bra förutsättningar för alla elever som möjligt och minska risken för 
mobbning och kränkningar. Hon fann i sin studie att lärare på skolan oavsett om de 
var medvetna om det eller ej, deltog de och medverkade de i elevernas 
relationsarbete, som exempel tar hon upp att eleverna gavs möjlighet att få välja med 
vem de ”ville jobba”. Det innebar att samtidigt som någon inneslöts och så uteslöts 
någon i skolarbetet och att läraren i och med detta var med och bidrog till elevernas 
relationsarbete. Wrethander Bliding menar att den komplexitet som omger händelser 
där någon utesluts riskerar att inte uppmärksammas som problem om de inte går att 
definiera som mobbning. Risken finns då att det helt enkelt förklaras bort eller 
ignoreras menar hon. Vidare menar hon att elevernas relationsarbete är en orsak till 
att mobbning uppstår. 

I skolverkets Allmänna råd och kommentarer (2009) står att åtgärdande arbete:  

 ska påbörjas genast när det kommit signaler om att barn eller en elev känner 
sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt, samt 

 innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och 
utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. (s. 10) 

 
Det framgår också att det är den enskildes upplevelse av en kränkande handling som 
är utgångspunkten vid en utredning och att metod och omfattning avgörs av det 
enskilda fallet. Utredningen kan i vissa fall bli enkel och leda till ett snabbt 
klarläggande och händelsen visar sig vara bagatellartad medan det i andra fall kan 
handla om långtgående utredningar med flera elever inblandade. I utredningen är det 
viktigt att vara uppmärksam på om det är en enstaka händelse eller om de 
återkommer systematiskt. Det står även i de Allmänna råden att skolan har ansvar för 
att utreda händelser som sker på fritiden om de fortsätter i skolan eftersom 
gränserna mellan skola och fritid suddats ut med Internet och mobiltelefoner. 

Ekerwald och Säfström (2012) utgår i sin studie från intervjumaterial insamlat under 
åren 2003-2006 för projektet Att lära sig demokrati, finansierat av Vetenskapsrådet 
samt en undersökning där 110 studenter på en högskola under vårterminen 2008 
svarade på vilka erfarenheter de hade av mobbning. Ungdomarna som deltog i 
studien Att lära sig demokrati var alla mellan 16-19 år och gick i gymnasiet, 
folkhögskola eller var arbetslösa och de som svarade på undersökning på högskolan 
var några år äldre. Syftet med projektet Att lära sig demokrati var att försöka hitta 
händelser och miljöer för ”demokratisk fostran”, och Ekerwald och Säfström har valt 
att undersöka materialet utifrån vilka mekanismer som kan leda till uteslutning, 
mobbning i skolan.  

I det undersökta materialet från Att lära sig demokrati fann Ekerwald och Säfström 
(2012) att ungefär var fjärde elev har varit utsatt för mobbning under 
grundskoletiden (Ekerwald och Säfström är medvetna om att materialet inte är 
representativt då flera av de intervjuade går på gymnasiets individuella program.) 
och i den undersökning som gjordes på högskolan så var det ungefär 40 % som 
berättade om upplevelser av mobbning under grundskoletiden. I materialet finner 
Ekerwald och Säfström en skrämmande siffra där det framgår att 1,5 % av eleverna 
mobbas oavbrutet under minst ett år, dessa elever måste få omedelbar hjälp menar 
de. I de båda materialen så finner också Ekerwald och Säfström att elever och 
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studenter har en upplevelse av att lärare inte bryr sig eller inte vill se att det 
förekommer mobbning. De vill också lyfta fram att det finns en stor grupp som både 
mobbar och mobbas vilket inte brukar påpekas så ofta i mobbningsforskning.  

Ekerwald och Säfström (2012) frågar sig om det är så att en skola för alla, innebär att 
några ska mobbas för att bekräfta samhällets inneboende ojämlikhet. I skolan finns 
det en förväntan att eleverna ska agera utifrån normer som anses vara det normala, 
alla dras över en kam. Ekerwald och Säfström har i materialet funnit att som elev 
frångå det normala kan innebära uteslutning, mobbning i gruppen. I alla grupper 
finns en maktfördelning mellan eleverna, de som upplevs starka och de som upplevs 
vara svagare, som ger utrymme för mobbning.  Även press och stress i skolan kan 
leda till ökad mobbning av kamrater menar Ekerwald och Säfström.  

Utifrån materialet finner Ekerwald och Säfström (2012) att definitionerna av 
mobbning kan diskuteras, bland annat tar de upp barnombudsmannens definition av 
mobbning: ”utfrysning och andra upprepade och systematiska fysiska och/eller 
psykiska negativa handlingar som syftar till att bryta ner offret…..” sid  . Ekerwald 
och Säfström menar att det är svårt för offret att veta vad syftet varit med handlingen 
som han eller hon utsatts för. De har i intervjumaterialet funnit att elever som utsatts 
för liknande mobbningshandlingar under skoltiden upplevt dem olika. Några elever 
har känt sig mobbade och utsatta av handlingarna medan andra inte upplevt 
handlingarna som mobbning. Ekerwald och Säfström menar att de elever som inte 
känt sig mobbade har varit själständiga och starka samt upplevt mobbarna som 
mindervärdiga och onödiga att bry sig om. Medan eleverna som känt sig utsatta och 
mobbade inte hade dessa egenskaper utan fick istället sämre självkänsla. 

I intervjumaterialet ser Ekerwald och Säfström (2012) att elever som är mobbade 
upplever att mobbningen pågår hela tiden, är det inte speciella handlingar de utsätts 
för så upplever de att det är blickar. Det kan också handla om en känsla av att inte få 
vara med, utfrysning eller ignorering. I materialet från enkätundersökningen bland 
högskolans studenter visar det sig att många som sett när någon mobbats har varit 
rädda för att ingripa av rädsla för att själva bli utsatta och mobbade. 
Enkätundersökningen visar också att en stor andel av de som blivit mobbade, själva 
mobbade andra. I båda materialen framkommer det att lärare och vuxna på skolan 
inte ser eller inte ingriper vid mobbning. Ekerwald och Säfström har i de båda 
materialen även funnit att lärare är delaktiga i mobbningen av eleverna. I materialet 
finns också exempel på vilken stor betydelse ett riktigt bemötande och ett bra 
arbetssätt har för att stoppa mobbningen för den enskilde eleven i framtiden, det 
gäller både offer och förövare. Ekerwald och Säfström menar att lärare kan hjälpa till 
att höja den mobbade elevens status på olika sätt samt lyssna på den mobbade eleven 
och försöka få igenom hans eller hennes önskemål.  

Ekerwald och Säfström (2012) har efter genomgång av materialet valt att frångå det 
gängse psykologiska perspektivet på mobbningsforskning. De menar att problemet 
med mobbning också bör ses ur ett strukturellt perspektiv och att strukturella 
förändringar som ändrar maktfördelningen kan betyda mer för att minska mobbning 
än de vanliga åtgärdena som handlar om attitydförändringar hos eleverna. Ekerwald 
och Säfström menar att fenomenet mobbning bör ändra skepnad från att endast vara 
ett individuellt problem till att handla om struktur. Åtgärderna för minskad 
mobbning bör lika mycket handla om att skapa lugna klasser, undvika vikarier, 
inställda lektioner, höga ljudnivåer och köer t.ex. i matsalen som att ändra 
attityderna hos eleverna. 
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I Skolverkets, Utvärdering av metoder mot mobbning (2011) så har mobbning 
definierats: ”som en upprepad negativ handling som inbegriper att någon eller några 
medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.” 
(s.10) Kränkande behandling är när någons värdighet kränks vid enstaka tillfällen. 
Det framkommer att 7-8% av eleverna i årskurserna 4-9 mobbas och att 16-19 % 
utsätts för kränkningar. 1,5 % av eleverna visade sig vara mobbade under hela året då 
undersökningen genomfördes. Det är ingen större skillnad i antalet utsatta pojkar 
jämfört med flickor, men man konstaterar att flickorna i högre grad utsätts för sociala 
kränkningar medan pojkarna i högre grad blir fysiskt utsatta. Det framgår även i 
utvärderingen att: ”mobbningen sker oftast på skolgården, vid toaletterna, i 
korridoren eller i klassrummet och förhållandevis ofta även när läraren är 
närvarande.” (s. 12). Utvärderingen kom fram till att inget av de åtta undersökta 
programmen kan rekommenderas: ”Inget specifikt program bör rekommenderas 
svenska grundskolor” (s. 208). I materialet framkommer också att de allra flesta 
skolor inte arbetade utifrån ett specifikt program och dess programförklaring utan 
anpassade materialet till sin skolas förhållande. I utvärderingen finns en del kopplad 
till enkätsvar från lärare där svaren visar att många lärare upplever att arbetet 
försvåras av resursbrist och att de anser att det tar tid från undervisningen. Enkäten 
visar även att en stor del av personalen upplever att mobbningsarbetet är väl 
förankrat på skolan. 

I Skolverket (2011) visar det sig att rutiner för utredning, uppföljning och åtgärder av 
mobbning reducerar mobbningen på skolorna. Skolor med vad man kallar 
”kooperativt lag” (grupp bestående av specialkompetens t.ex. kurator, skolsköterska 
samt pedagoger) som arbetar tillsammans visar på positiva resultat då det gäller 
minskad mobbning och kränkningar på skolan. Även involvering av eleverna i bl.a. 
lustfyllda skolgårdsaktiviteter, skolregler som framarbetats tillsammans av elever och 
personal på skolan, utbildning av personal, systematiska kartläggningar samt 
uppföljning av hur det ser ut med mobbning på skolan och schemalagda rastvakts 
system har visat sig bidra till minskad mobbning på skolorna. Det finns också 
insatser som visar sig kunna öka mobbningen enligt utvärderingen, däribland 
medling, kamratstödjare och särskilda schemalagda lektioner som syftar till att 
utveckla elevernas sociala och empatiska förmåga. Utvärderingen finner också att 
åtgärder som minskar mobbning bland flickor kan vara en bidragande orsak till ökad 
mobbning bland pojkar. Olika arbetssätt kan alltså ha effekt på mobbning och 
kränkning under olika förutsättningar. Forskarna menar att det mest grundläggande 
för ett framgångsrikt arbete mot kränkningar, trakasserier och mobbning är dock ett 
systematiskt arbete som är förankrat på skolan och att klimatet och kulturen på 
skolan präglas av samarbete och engagerad personal. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

Jag valde att jämföra två skolor. En liten F-6 landsbygdskola där skolsköterskan finns 
på plats några timmar i veckan och där rektorn har ansvar för fler skolor och endast 
är på plats ibland samt en F-9 skola med både skolsköterska och kurator på plats 
dagligen och rektor placerad på skolan. Min målsättning var att se om arbetssättet 
och arbetet mot mobbning på skolorna skilde sig åt på de båda skolorna med 
hänseende till de olika förutsättningarna. Jag hade i god tid talat med rektorerna för 
de båda skolorna om mitt arbete och om jag fick genomföra undersökningen på 
skolorna. Jag hade även talat med övrig personal om mitt arbete. Jag berättade vad 
mitt syfte var och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer i det 
valda ämnet.  

3.2 Datainsamlingsmetod-intervju 

Stukát (2005) menar att syftet med en kvalitativ undersökning är att visa på 
uppfattningar, mönster och variationer samt att upptäcka eventuella okända mönster 
i empirin. Jag ville med intervjuerna undersöka hur rektorerna och personalen som 
jobbade med mobbningsfrågorna på skolorna upplevde sitt arbete och arbetssätt.  

Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer för att ge informanterna möjlighet att 
ge nyanserande och fördjupande svar. Grundfrågorna utformades utifrån mitt syfte 
och mina frågeställningar. En intervju genomfördes med två av informanterna 
samtidigt, där de ibland svarade enskilt på samma fråga men mestadels förde ett 
resonemang kring skolans arbete mot mobbning. De övriga intervjuerna 
genomfördes enskilt med informanterna.  

Stukát (2005) skriver om att det finns olika sätt att genomföra intervjuer på i 
forskningsarbetet där skillnaden kan vara vilket utrymme man vill ge åt 
informanterna. Han beskriver två olika typer av intervjuer, strukturerade intervjuer 
och semistrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun liknar en 
enkätundersökning där man under intervjun försöker ställa samma frågor till alla 
informanter. Vid en semistrukturerad intervju handlar det mer om att ge 
informanten en möjlighet att individuellt besvara frågor och följdfrågor inom det 
givna ämnesområdet som ska täckas in. Enligt Stukát (2005) så ger en 
semistrukturerad intervju möjligheter att nå djupare inom det valda området. Jag 
valde att genomföra semistrukturerade intervjuer där frågor och följdfrågor kunde 
variera eftersom målsättning var att nå fram till hur de olika informanterna såg på 
sitt arbete och arbetssätt.  

3.3 Urval 

Jag valde att göra intervjuer med tre stycken ur personalen på vardera skola. Rektor 
samt en pedagog och en specialpedagog på F-6 skolan och rektor, kurator och en 
pedagog på F-9 skolan. Jag valde att göra ett strategiskt urval med personal ur 
skolornas ”mobbningsteam” eftersom min undersökning handlar om att ta reda på 
hur skolornas arbete i mobbningsfrågor ser ut. Om studien har ett speciellt syfte så 
menar Stukát (2005) att ett strategiskt urval är till fördel och därför kan 
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undersökningsgruppen väljas ut utifrån hur väl de kan representera den valda 
studien.  

3.4 Databearbetning 

Vid intervjuerna valde jag att använda mig av ljudinspelning, eftersom det är svårt att 
både lyssna och anteckna samtidigt. Jag ville också ha möjligheten att lyssna på 
intervjuerna flera gånger om det skulle behövas. Bjørndal (2005) menar att 
ljudinspelning vid intervjuer ger många fördelar i det fortsatta arbetet. 
Ljudinspelningar ger möjligheten att kunna lyssna igen, fokusera på olika saker och 
hitta nya intressanta saker. Efter att ha lyssnat på intervjuerna några gånger valde jag 
att transkribera intervjuerna. Transkriptionen är gjord på så sätt att jag fokuserat på 
vad som sagts och inte hur det sagts. Jag har alltså inte markerat t.ex. pauser eller 
harklingar. När jag valt att använda mig av citat från transkriberingarna har jag på 
något ställe ändrat någon ordföljd för att göra det mer lättläst. Jag har dock varit 
noga med att en sådan ändring inte förändrat meningen i det som sägs. 

3.5 Analysmetod 

I min analys har jag sökt efter att kategorisera svaren genom att hitta mönster, 
olikheter eller likheter i de olika informanternas berättelser. När jag läste de 
transkriberade intervjuerna och lyssnade på ljudupptagningarna använde jag mig av 
olikfärgade överstrykningspennor för att markera till vilken frågeställning de olika 
intervjusvaren hörde. En del intervjusvar var svåra att bara kategorisera till en 
frågeställning då svaren i flera fall berörde flera frågor. De svaren fick då fler färger 
samt en markering med penna. Texterna läste jag flera gånger. I samband med att jag 
läste de olika texterna strök jag både under sådant som jag tyckte var 
betydelsebärande samt gjorde noteringar på ett papper bredvid. Därefter bearbetade 
jag och kategoriserade materialet och tog med det som jag ansåg vara relevant och 
viktigt för min studie. I min analys har jag tagit hjälp av tidigare forskning samt 
begrepp hämtade från tidigare forskning och utredningar. Det har hjälpt mig att 
förklara mitt eget material.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005) beskriver reliabilitet som en mätning av den datainsamlingsmetod som 
använts samt tillförlitligheten och noggrannheten av den valda 
undersökningsmetoden. Jag har i min undersökning använt mig av transkriberade 
intervjuer med alla informanter vilket gör att tillförlitlighet och noggrannhet i svaren 
garanteras. Trots den kvalitativa ansatsen bör resultatet inte ses som generaliserbart 
då mitt urval endast består av ett fåtal personer.  

Validitet handlar om att undersöka det som avsetts i undersökningen enligt Stukát. 
Jag har i min undersökning haft direktkontakt med informanterna och kunnat ställa 
följdfrågor, kunnat förtydliga frågor om så behövts samt fått förtydligande svar på 
frågorna. Den direkta kontakten gjorde att riktigheten i svaren kunde kontrolleras 
och att jag kunde undersöka det jag avsett i min undersökning. 
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3.7 Etiska ställningstagande 

Jag har tagit del av vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk-
vetenskaplig forskning vad gäller det grundläggande individskyddskravet. De 
medverkande i undersökningen har blivit informerade om studiens syfte, att deras 
deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de själva känner för 
det, informationskravet (s. 7).  

Enligt samtyckeskravet så skall tillåtelse om deltagande ha inhämtats för deltagarna i 
undersökningen och om en deltagare i undersökningen väljer att avbryta sitt 
deltagande så skall de inte utsättas för påtryckningar eller påverkan, (s. 9-10). 
Deltagarnas vetskap om att deras uppgifter behandlas konfidentiellt, att strikt 
anonymitet ska råda och att möjligheten att identifiera enskild deltagare ska vara 
omöjlig tas upp i konfidentialitetskravet, (s. 12-13). Nyttjandekravet innebär att 
insamlade uppgifter endast får användas för vetenskapligt ändamål, (s. 14).  

Jag har inför intervjuerna varit tydlig med att informera om intervjuernas och 
studiens syfte. I min text har mina informanter fått fingerade bokstäver och siffror för 
att behålla sin anonymitet. 
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4 Resultat och analys 
 

Här presenteras och analyseras resultatet av hur de båda skolorna som ingår i 
studien organiserat sitt arbete mot mobbning och kränkande behandling samt hur 
rektorer, pedagoger och kurator beskriver och upplever arbetet mot mobbning och 
kränkande behandling på sina respektive skolor. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av resultatanalysen.  

Skola 1 är en F-6 skola. Pedagogerna där kallar jag 1A, 1B och rektor kallar jag rektor 
1. Skola 2 är en F-9 skola, där jag kallar jag informanterna pedagog 2A, kurator 2 och 
rektor 2.  

Skolorna som ingår i min studie är organiserade på olika sätt. Skola 1 är en liten 
landsortskola F-6 med ca.100 elever och 11 personal, där undervisningen ibland sker 
åldershomogent och ibland åldersblandat, beroende på antalet elever i de olika 
åldersgrupperna. En del av undervisningen sker på annan skola, t.ex. slöjd, musik 
och hemkunskap. Skolsyster finns på plats några timmar i veckan och 
kuratorkonsultation kan eventuellt ske via en större skola i rektorsområdet. Den 
ansvarige rektorn ansvarar för fler skolor och har inget eget rum på skolan. Rektorn 
går oftast att nå på telefon men är inte så ofta fysiskt på plats utan många frågor 
avhandlas via telefon. Skola 2 är en F-9 i ett villasamhälle med kontakt med 
stadskärnan till en stad med ca.100 000 invånare. Skolan har ca 650 elever och ca 70 
personal, där undervisningen mestadels sker i åldershomogena grupper. Skolsyster 
och kurator finns på plats på skolan alla dagar. Det är två rektorer anställda på heltid 
samt en rektor på deltid kopplade till skolans verksamhet. Frågan är då hur dessa 
olika förutsättningar påverkar arbetet mot mobbning. 

Samtliga pedagoger på de båda skolorna, de båda rektorerna och kuratorn definierar 
mobbning som att någon eller några vid upprepade tillfällen blir utsatt för handlingar 
eller kränkningar som kan vara både fysiska, psykiska och verbala. De ser alla de 
olika mobbningssätten som lika allvarliga vilket rektor 1 tydligt understryker och 
säger: ”Det är lika allvarligt alla sätt och det måste tas på största allvar.”  

Då det gäller fall av direkt mobbning så skiljer sig de båda skolorna åt. På skola 2 så 
förekommer det några mobbningsfall per år som behöver utredas och arbetas med. 
Medan man på skola 1 inte haft något riktigt mobbningsfall det sista året men 
däremot många kränkningsanmälningar som utretts men till slut konstaterats vara 
kränkningar och inte mobbningsfall. Här ett utdrag från samtal mellan pedagog 1A 
och 1B: 

1A. Ja, vi kan väl säga att vi inte har någon direkt mobbning men däremot förekommer det ju att 
vissa elever förekommer väldigt ofta i våra utredningar och samtal. 

1B. Ja, går vi in och tittar i våra papper så finns det ju barn som förekommer oftare än andra och 
de kan ju också förekomma både som den som utsätter och som blir utsatt. 

1A. Ja det är ju lite så att ibland kan vi känna att när man pratat med en person och fått honom, 
ja oftast är det en han, att förstå att det inte är okej att göra så mot den personen så känns det 
som om att då provar vi och ser om det går bra att göra något liknande mot en annan person 
istället. 

1B. Ja, men i nästa läge så kan det ju vara så att han blir utsatt för något av någon annan. Vi kan 
väl inte kalla det direkt mobbning men vi ser samma beteende som återkommer. 
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De båda pedagogerna på skola 1 är eniga om att det förekommer kränkningar på 
skolan men att de ännu inte gått så långt som till mobbningsärenden utan att 
problemen har kunnat stoppas i tid. Ekerwald och Säfström (2012) skriver att 
beroende på hur mobbning definieras så kan det vara svårt för den utsatte att 
beskriva handlingen de utsatts för. En annan problematik i att fastslå om mobbing 
förekommit beskriver Wretander Bliding (2007) som framhåller komplexiteten i att 
sätta sig in i händelser av uteslutning och att orsaker till det faktiskt kan vara 
mobbning. Med utgångspunkt i dessa svårigheter kan problemen på skola 1 med att 
samma elev förekommer i flera utredningar med liknande beteende ses ur olika 
perspektiv. Ett är att betrakta varje enskild händelse separat och då är det inte 
mobbning eftersom det är olika personer som utsätts för kränkningen. Ett annat är 
att skapa sig en helhetsbild av elevens agerande mot andra elever, vilket skulle kunna 
leda till en annan definition av problemet. Oavsett vilket perspektiv som väljs så blir 
min analys att det finns en problematik på skola 1 som skulle behöva utredas och 
följas upp i enlighet med de riktlinjer som framkommer i Skolverket (2011) så att 
händelser i framtiden inte leder till mobbning. Detta tyder på att det är betydelsefullt 
att ha en plan för arbetet som riktar fokus mot kränkningar eftersom det både kan 
vara svårt att definiera när dessa kan sägas övergå i mobbning och att den som är 
utsatt kan ha svårt att sätta ord på sina upplevelser. 

På båda skolorna har man upplevt att det skett en ökning av konflikter som har med 
SMS och internet att göra. Många ungdomar sitter hemma på kvällarna och skriver 
något som kränker någon annan. Upplevelsen på skola 2 är att det är fler tjejer än 
killar som kränker varandra på nätet och att det ofta handlar om utseende. Pedagog 
2A understryker detta med att säga: ”..det är så lätt för andra att hänga på, det är ju 
ingen som ser dig.” Det är lätt att det som sker hemma på kvällen följer med till 
skolan dagen därpå och leder till konflikter som behöver lösas i skolan. Detta med 
konflikter som har med SMS och nätet att göra är vanligast bland de äldre eleverna 
(årskurs 7-9) men det förekommer även hos de yngre åldersgrupperna. På båda 
skolorna förekommer även utredningar där det handlar om uteslutning, t.ex. att 
elever upplever att man i matsalen vänder ryggen åt någon och tydligt visar att du 
inte är välkommen att sitta här.  

Pedagogerna på båda skolorna uppger att de upplever och hör verbala kränkningar i 
klassrummet men främst utanför i korridoren. De uppger också att kompisstödjare 
och andra elever berättar att de hört andra eller att de själva blivit kränkta verbalt. 
Den fysiska mobbningen eller kränkande fysiska handlingar är inte så vanliga men de 
förekommer, oftast som knuffar eller kanske krokben i korridoren. 
Sammanfattningsvis kan man säga att alla former av kränkningar både fysiska, 
psykiska och verbala förekommer på de båda skolorna medan det bara är på skola 2 
som man under året haft mobbningsfall. Skolverket (2009) skriver att skolan har ett 
ansvar att utreda händelser som härrör även från fritiden då gränserna mellan vad 
som är fritid och skola suddats ut med ökad Internet- och mobiltelefonanvändning. 
Utifrån min studie så visar det sig att den ökade användningen av Internet och 
mobiltelefon påverkar eleverna även i skolan. Skolverket (2009) skriver också att det 
är den enskildes upplevelse som ska vara utgångspunkten vid utredningar och 
skolverket (2011) definierar mobbning som medvetna och upprepade negativa 
handlingar medan en kränkning sker när någons värdighet kränks vid enstaka 
tillfällen. Ekerwald och Säfström (2012) menar att samma handling/behandling eller 
händelse kan upplevas och tolkas olika av olika personer. En person kan känna det 
som mobbning medan en annan upplever händelsen som något bagatellartat som 
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inte är värt att bry sig om. Min studie visar på att personalen upplever det 
problematiska att se var gränsen går både då det gäller om det är en kränkning eller 
en konflikt men framförallt om det är en kränkande handling eller mobbning. Utgår 
man från det som står i Skolverket (2011) blir min analys att det är flera saker som 
påverkar problematiken kring gränsdragningen mellan begreppen. Det måste utredas 
om det varit en medveten handling, det ska fastställas om de inblandade är 
jämbördiga, sedan ska det konstateras om det skedde upprepade gånger eller vid 
enstaka tillfällen. Sedan ska man komma ihåg att det i Skolverket (2009) står att det 
är den utsattes upplevelse som är utgångspunkten i utredningen. Utifrån den tidigare 
forskningen och personalens upplevelse blir min analys att det är viktigt att de som 
jobbar med utredningarna är väldigt lyhörda för den utsattes upplevelse och tar det 
på allvar för att på så sätt uppnå bästa resultat.  

Båda skolorna har ett trygghetsteam som arbetar med mobbnings- och kränknings-
ärenden på skolan och båda skolorna arbetar med Friends kompisstödjarmaterial. På 
F-6 skolan är det 4 stycken som är med i trygghetsteamet, rektor deltar bara i 
undantagsfall i arbetet men får kontinuerligt information om hur det ser ut på skolan 
med kränkningar och mobbning. På F-9 skolan så är det kurator 2 som leder arbetet i 
trygghetsteamet där också två pedagoger ur varje arbetslag ingår och rektor deltar 
även här bara i undantagsfall. På båda skolorna träffas mobbningsteamen en gång i 
månaden för att diskutera hur det ser ut på skolan. Båda skolorna har som mål att det 
alltid ska vara två stycken med vid utredningssamtalen med eleverna och helst ska 
det inte vara mentorer till de inblandade eleverna. På F-6 skolan så försöker man 
fördela ärendena så att de pedagoger som har minst med de inblandade eleverna att 
göra ska ta hand utredningsarbetet. Pedagogerna på de båda skolorna kan ibland 
uppleva detta som problematiskt. Pedagog 1A säger: ”Ja tanken är att det ska vara så, 
men tyvärr är det inte alltid så enkelt eftersom vi är en så liten skola.” Även pedagog 
2 upplever problem med att det inte ska vara mentorerna som utreder händelserna. 
”Det är svårt att få ihop det ibland. Oftast försöker man ta utredningar i andra lag än 
där man själv jobbar. Det handlar ju om att man ska kunna lämna sina lektioner, 
vilket inte alltid är så enkelt.” 

I Skolverket (2011) framkommer att många lärare upplever att arbetet försvåras av 
bristen på resurser och att undervisningen blir lidande vilket även framkommer i min 
studie. På den mindre skolan tillkommer även problemet med att det är svårt att få 
till utredningar utan att utredarna har en nära relation till de inblandade. Alla känner 
alla ganska väl och många elever har fått eller påtagit sig en roll på skolan som skapat 
ett invant mönster t.ex. ett kränkande sätt som kan vara svårt att bryta. För den 
vuxne är det då viktigt att man som Ekerwald och Säfström (2012) skriver har ett bra 
arbetssätt och ett riktigt bemötande för att kunna stoppa mobbningen. Det är viktigt 
för framtiden både för den utsatte och förövaren. 

På F-9 skolan så fungerar det så att kurator 2 tar hand om alla anmälningar som 
gäller kränkning och mobbning och fördelar sedan ut ärendena till några ur 
trygghetsteamet. Kurator 2 deltar oftast bara i utredningar som visar sig leda till 
riktiga mobbningsfall, de övriga utredningarna som oftast slutar som kränkningar 
utförs av pedagogerna i trygghetsteamet. Båda skolornas personal upplever att 
oavsett om anmälan visar sig handla om mobbning eller kränkning så sker arbetet i 
inledningsfasen efter samma princip. De utgår i sitt arbetssätt från Farstametoden 
som innebär att man först pratar med den utsatte och sedan pratar med 
förövaren/förövarna. Skillnaden är då man upplever att ärendet handlar om 
mobbning då avvaktar man med att försöka sammanföra den utsatte och 
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förövaren/förövarna tills det eventuellt är möjligt. I vissa fall kanske det helt enkelt 
inte är möjligt att sammanföra den utsatte med förövaren/förövarna. Det ska alltid 
vara den utsatte som bestämmer när han/hon är redo att möta förövaren/förövarna. 
Vikten av detta understryker rektor 2 och säger: ”Ibland blir det inte möjligt. Då 
måste den som blivit mobbad få bestämma.” 

Enligt Skolverket (2009) så ska utgångspunkten i arbetet bygga på den utsattes 
upplevelse och vad den vill. Min analys kopplad till tidigare forskning och min studie 
blir att det måste vara utredarnas strävan att i så stor del av fallen som möjligt få till 
ett avslut där båda känner sig nöjda med utgången. Både den utsatte och förövaren 
kommer i de flesta fall finnas kvar på skolan och de kommer att ses under resterande 
skoltid. Enligt Olweus (1986) så visar resultat på att förövaren inte känner sig 
ansvarig för handlingarna då fler personer gjort det legitimt genom att finnas med vid 
sidan om och det kan vara en anledning till att problemet med mobbningen fortsätter 
om inte förövaren kommer till insikt om det egna ansvaret för sina handlingar. För 
den utsattes fortsatta skolgång kan man som Ekerwald och Säfström (2012) skriver 
hjälpa till genom att höja dennes status genom att försöka få igenom hans eller 
hennes önskemål i olika frågor.  

Kompisstödjarverksamheten Friends fungerar på liknade sätt på de båda skolorna. 
Några elever ur varje klass får en utbildning i hur de kan vara med och sprida glädje, 
anordna skolgårdsaktiviteter och föra fram hur de tycker att stämningen är på skolan. 
Kompisstödjarna träffar någon eller några representanter ur trygghetsteamen 
varannan vecka. Båda skolorna betonar vikten av att de som är kompisstödjare inte 
ska behöva känna att det är deras ansvar om det förekommer mobbning utan de har 
mer rollen av att skapa god stämning och komma med förslag på aktiviteter där alla 
på skolan kan vara med. Rektor 1 säger: ”Det är ju inte så att de som är 
kampisstödjare ska vara några skvallerbyttor men de ska vara en bra kompis och 
hitta på trevliga och roliga saker för kamraterna.” 

Även när det gäller arbetet med kompisstödjarna uttrycker pedagogerna på båda 
skolorna att det ibland kan vara svårt att få det att gå ihop tidsmässigt då alla även 
ska ta hand om sin undervisning. 

Båda skolorna arbetar förebyggande genom att använda material från Friends men 
även med andra värderings- och samarbetsövningar. På F-9 skolan har man i de äldre 
årskurserna hälsa och livskunskap där man har olika temadagar med olika innehåll. 
På båda skolorna presenterar man varje år kompisstödjarna och talar även om 
likabehandlingsplanen med eleverna och vad den innebär. Diskussioner förekommer 
även i klasserna när det hänt något speciellt i klassen eller på skolan. Då försöker 
man lyfta det som hänt och diskutera det mer allmänt utan att nämna några namn.  

Som utvärderingen gjord av Skolverket (2011) visar finns det ett antal olika modeller 
mot mobbning som ökar mobbningen. En av dessa är kamratstödjarverksamhet och i 
ljuset av detta och med utgångspunkt från mina samtal med informanterna så kan 
det tänkas att det är just det som rektorn lyfter fram med skvallerbyttor som är 
anledningen till att kamratstödjare innebär ökad mobbning. Oavsett om 
Friendsprogrammets tanke är att kamratstödjare endast ska ha en roll som positiva 
stämningsspridare och ge ett elevperspektiv på skolans arbete mot mobbning kanske 
uppdraget ändå medför att man som kamratstödjare hamnar i situationer där det 
man gör uppfattas av kompisar som att man skvallrar. Detta lyfts fram som något 
man på skolorna ser som problematiskt och som behöver lyftas med eleverna. 
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Likabehandlingsplanerna på de båda skolorna är väldigt lika och är uppbyggda 
utifrån skolverkets och kommunens riktlinjer men skiljer sig åt i utseende. Båda 
skolorna har som riktlinje att alla anmälningar ska utredas så fort som möjligt, helst 
samma dag. Båda skolorna arbetar utifrån en form som bygger på Farstamodellen 
där man samtalar med de inblandade var och en för sig och tar kontakt med 
vårdnadshavare. Pedagog 1B uttrycker vikten av att kontakta vårdnadshavare när det 
uppdagats konflikt eller mobbning på skolan:  

Ibland kan det vara så att vi inte hinner med alla samma dag. Då tar vi alltid kontakt med den 
drabbades föräldrar i alla fall för att förklara att vi vet om det och att vi tar tag i det så fort som 
möjligt nästa dag.  

Pedagog 1A säger: ”Ja, men vi ringer ju så klart inte till förövarna så att dom kan 
förbereda sig, komma på ett försvar.” Vid vissa tillfällen på skola 1 när det upplevs 
som att ärendet varit en konflikt med flera inblandade och det känns som att 
problemet lösts i skolan så skickar mentorer eller trygghetsteamet istället ett 
dokument hem. I dokumentet skriver pedagogerna att de haft allvarssamtal med 
eleverna och att de vill att vårdnadshavare ska skriva under. På F-9 skolan har man 
bestämt att det är mentor som tar kontakt med vårdnadshavare (trygghetsteamet gör 
utredningen) då man utrett något ärende eftersom det är de som har störst 
kännedom om eleverna. Tidigare var det någon ur trygghetsteamet som kontaktade 
vårdnadshavare men pedagog 2A säger: ”Ofta kunde det bli taggarna utåt, det är ju 
jobbigt och tråkigt.” Även på F-9 skolan kan enklare kontakt, t.ex. via mail ske om 
ärendet ansetts vara en mindre konflikt som lösts under skoldagen. De ärenden som 
definieras som kränkningar eller mobbningsfall följs upp och arbetas vidare med tills 
den utsatte känner sig nöjd med hur det känns. Kurator 2 menar också att det 
samtidigt är viktigt att inte förövaren/förövarna glöms bort och säger: ”Den som 
mobbar har ofta också det svårt, behöver mycket prat.” 

Farstametoden bygger på att situationen ska lösas då den uppstår genom samtal först 
med den utsatte eller den som anmält mobbningen sedan sker samtal med förövaren. 
Vikten av att förövaren är oförberedd på samtalet understryks i metoden samt att 
kontakt med förövares vårdnadshavare sker först då situationen är utredd och 
avslutat för att bästa resultat ska uppnås. Pedagogernas arbetssätt i min studie utgår 
delvis från metoden. Precis som i Farstametoden så är det första steget att prata med 
den utsatte och sedan pratas det med förövaren utan att han eller hon hunnit 
förbereda sig. Men skolorna har sedan valt att kontakt ska tas med vårdnadshavarna 
till både den utsatte och förövaren vilket då skiljer sig från det rekommenderade i 
metoden. Då det gäller förövaren så lyfter kurator 2 att det är viktigt att inte glömma 
bort att även han eller hon behöver hjälp. Ett riktigt bemötande och bra arbetssätt är 
viktigt för både offer och förövare i framtiden menar också Ekerwald och Säfström 
(2012). 

Båda skolornas rektorer upplever att all personal tycker att arbetet mot mobbning 
och kränkningar är viktigt och att även de som inte arbetar i trygghetsteamen hjälper 
till i arbetet. På skola 1 så upplever pedagogerna 1A och 1B att även kökspersonal och 
vaktmästare kommer och talar om när de sett eller hört något som de inte tycker är 
bra. Pedagogerna på skola 1 säger: 

1A  - Nej, det är all personal, både städ, de som jobbar i köket och all personal som finns på 
skolan säger ifrån om de ser något. 

1 B - De talar om allt de ser för oss i mobbningsteamet eller för någon lärare som de vet har  
eleven. 
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Rektor 1 känner att det ibland finns fördelar med att alla vuxna känner igen eleverna, 
det är inga elever som är anonyma på en liten skola. Rektorerna på de båda skolorna 
säger att de själva inte är delaktiga i det dagliga arbetet utan kommer in i de fall som 
handlar om grova kräkningar och mobbningsfall eller om trygghetsteamet känner att 
de behöver lite mer ”tyngd” i kontakten med eleverna eller vårdnadshavarna. I vissa 
fall kan de också kopplas in i ärenden om det är så att t.ex. vårdnadshavare kräver att 
de är med i arbetet. Avlutningsvis så kan konstateras att de båda rektorerna är 
medvetna om att det är de som har huvudansvaret för arbetet på skolan mot 
mobbning och kränkningar.  

På båda skolorna upplever pedagogerna att det som är mest bekymmersamt är att få 
till tid för att göra de utredningar och undersökningar som behövs utan att den 
planerade undervisningen ska drabbas eftersom det är viktigt att utredningarna görs 
så snabbt som möjligt. Alla som ingår i trygghetsteamen har lektioner och det finns 
oftast ingen som kan hoppa in i stället. Upplevelsen på de båda skolorna bland 
pedagogerna är också att det är svårt att få till att det är andra lärare än de som 
känner eleverna väl som utreder händelserna. På skola 1 beror det på att de är få 
lärare och alla nästan är involverade i alla eleverna på ett eller annat sätt och på skola 
2 så är det också ofta svårt att få till att det inte är den egna klassläraren som får ta 
tag i utredningen eftersom det är svårt att hitta lärare som med kort varsel kan gå 
ifrån den egna undervisningen. Detta kan ses i ljuset av de direktiv som finns från 
Skolverket (2009) att utredningsarbetet genast ska påbörjas då det kommit signaler 
om att någon känner sig kränkt. Min studie visar på att intentionerna på de båda 
skolorna är att utredningsarbetet ska sättas i gång direkt då en händelse uppdagas 
och att det arbetet faktiskt prioriteras. Samtidigt som både personalen som ingår i 
trygghetsteamen och övrig personal ser arbetet mot mobbning som väldigt viktigt 
känner de att det är svårt att få ihop det tidsmässigt med den ordinarie 
undervisningen. Detta för tankarna till att det är rektors ansvar att se till att både 
undervisning och arbetet mot mobbning fungerar på skolan.         

4.1 Sammanfattande resultatanalys 

Syftet med detta arbete är att belysa vad som framstår som betydelsefullt att ta fasta 
på i ett förebyggande arbete mot mobbning samt att förstå vilka möjligheter och 
svårigheter som kan kopplas samman med olika förutsättningar att bedriva ett 
förebyggande mobbningsarbete och agerande vid mobbningsfall på två olika skolor.  

De sex informanterna är överens om att definitionen av mobbning är när någon eller 
några utsätts för upprepade kränkande handlingar. Handlingarna kan vara psykiska, 
fysiska eller verbala. Analysen av resultatet visar att trots att personalen tycks vara 
överens om en definition så är det svårt att avgöra om en händelse är en konflikt, en 
kränkning eller mobbning. 

Analysen av resultatet visar att det på båda skolorna finns ett stort engagemang för 
att arbeta aktivt mot mobbning och att man tar problemet med mobbning på allvar. 
Det förebyggande arbetet mot mobbning och arbetet med att utreda mobbnings- och 
kränkningsfall bedrivs på liknande sätt på de båda skolorna. Det förekommer inga 
stora skillnader även om det på den större skolan är kurator som har huvudansvaret i 
trygghetsteamet, så är det precis som på den mindre skolan pedagogerna som sköter 
det dagliga utredningsarbetet kring mobbning och kränkningar.  
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Resultat visar att arbetet mot mobbning och kränkningar kan upplevas svårare om 
det som på en mindre skola blir en familjär stämning där alla mer eller mindre 
känner alla. Det blir svårt att hitta någon som kan vara opartisk i utredningsarbetet 
eftersom all personal ofta har en nära relation till alla elever. 

Trots en genomtänkt plan för hur arbetet mot mobbning och kränkande handlingar 
samt möjligheten att gripa in ska gå till är min tolkning att detta arbete är 
problematiskt. Personalen på båda skolorna strävar efter att utreda händelser så fort 
som möjligt, precis som tidigare forskning och undersökningar understryker är 
betydelsefullt för att minska mobbning och kränkningar. Personalen har kunskap om 
att en snabb handläggning av ett ärende är av största vikt för att få en så bra lösning 
som möjligt, men en snabb handläggning är svår att få till i kombination med 
uppdraget att sköta de vanliga pedagogiska arbetsuppgifterna. Min tolkning är att 
pedagogerna känner frustration över att behöva lämna den ordinarie undervisningen 
med kort varsel och utan egentlig täckning för att den pedagogiska verksamheten blir 
fullgod för de elever som är kvar i klassrummet. Analysen av resultatet visar att all 
personal är överens om att mobbningsutredningen är viktig och måste göras direkt, 
och de är också medvetna om att både undervisning och arbetet mot mobbning ingår 
i lärares uppdrag. Resultatet visar att en avgörande svårighet i arbetet mot mobbning 
är att snabbt kunna frigöra personal som kan utföra utredningar i direkt anslutning 
till att händelserna skett.  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

De uttömmande svaren visar att ostrukturerade intervjuer var en bra metod att 
använda för min studie och utifrån mitt syfte. Jag tycker att det var till stor fördel att 
jag kunde utforma intervjun utifrån informanternas svar. Intervjuerna var ett bra sätt 
att söka kunskap på. I efterhand har jag kommit underfund med att det hade varit 
bra om ytterligare en pedagog på skola 2 intervjuats för att på så sätt få en bättre bild 
av pedagogernas uppfattning om arbetet på skola 2. Ett annat upplägg för studien 
kunde ha varit att genom observationer följa hur olika skolor arbetar mot mobbning 
och kränkande handlingar. Att därtill följa utredningar av mobbningsfall skulle 
emellertid vara svårt att genomföra av etiska skäl. Den metod jag valde var väl 
lämpad för den studie som gjordes. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av min studie visar att de som arbetar i skolorna i dag är i det närmaste 
helt överens om definitionen av mobbning, endast små skillnader kan förekomma. 
De definierar alla mobbning utifrån att det är upprepade kränkande händelser av 
psykisk, verbal eller fysisk karaktär. En av svårigheterna i arbetet mot mobbning är 
att det är mycket som ska tolkas och vägas in i utredningarna. De här svårigheterna 
har också påvisats i tidigare forskning. Det är helt enkelt svårt att avgöra om en 
händelse är en konflikt, en kränkning eller mobbning. Det finns inga klara gränser att 
förhålla sig till. Det är mycket information som ska tolkas och vägas in i arbetet. Det 
är också mycket känslor både hos utsatta elever och de som utsätter som måste 
beaktas. Här visar min studie att det på en liten skola där alla känner alla och skolan 
upplevs som familjär lätt kan uppstå förgivettagande om att det inte skulle kunna 
förekomma mobbning på en sådan skola. Detta förgivettagande kan i ett vidare 
sammanhang leda till att mobbning och kränkningar inte upptäcks eller till och med 
förklaras bort eftersom det kan vara svårt att agera opartiskt när alla känner alla.  

Resultatet visar att hitta bra arbetsätt för att engagera eleverna i det förebyggande 
arbetet mot kränkningar och mobbning är framgångsfaktorer. Kompisstödjarledda 
aktiviteter på raster, samarbetsövningar som leds av kompisstödjare och tid för 
kompisstödjare att lyfta olika frågor som handlar om empati, trivas och må bra i 
klassrummet tillsammans med klasskamraterna kan vara tips på hur man ska få alla 
elever delaktiga i arbetet med att minska och förhindra kränkningar, trakasserier och 
mobbning på skolan. Det är viktigt att se till att kompisstödjarna alltid har vuxenstöd 
vid aktiviteterna och att de vuxna lyfter fram att kompisstödjarna endast har som 
uppgift att leda roliga aktiviteter.  

Utifrån min studie så framkommer det att pedagogerna som ingår i trygghetsteamen 
på skolorna upplever stora problem med att hitta tid för att utföra utredningar i 
samband med kränkningar och mobbning. De ser alla arbetet som ytterst viktigt att 
utredningsarbetet kommer i gång så fort som möjligt då händelser rapporteras, vilket 
också forskning visar är viktigt. Min studie visar att pedagogerna upplever frustration 
över att förutsättningarna för att arbeta med mobbningsärenden påverkar övrig 
undervisning negativt samtidigt som de upplever otillräcklighet rörande utredning av 
mobbnings- och kränkningsfall. En tanke kan här vara att fundera över om något av 
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det som framkommer i utredningarna på något sätt kan införlivas i de olika ämnenas 
mål eller om några av de övergripande målen som t.ex. normer och värden faktiskt 
bearbetas i samband med arbetet. Vidare kan en fundering vara om kursplanerna är 
så styrande att det omöjliggör ett arbete med sådant som dyker upp här och nu.  

I min studie framkommer det att de båda rektorerna är väl medvetna om att det är de 
som är ansvariga för att elever både får den pedagogiska undervisningen de har rätt 
till och att de i skolan ska känna sig trygga och slippa utsättas för kränkande 
handlingar och mobbning.  Studien visar att det inte går att bortse från att det dagliga 
arbetet ständigt påverkas av utredningar som måste göras kring sådant som händer 
bland eleverna och som inte har med det övriga pedagogiska arbetet att göra. Det här 
ett problem som hamnar hos rektorerna. Det blir deras uppgift att försöka få fram en 
så bra organisation som möjligt, en organisation som klarar att utföra de båda 
uppdragen som är ålagda dem utan att det ena eller det andra blir lidande. En 
tänkbar lösning kan vara att ha personal som endast har till uppgift att arbeta med 
utredningar av händelser som handlar om mobbning, kränkningar och konflikter så 
att undervisande pedagoger i möjligaste mån kan undervisa enligt schema. Vid en 
sådan lösning är det förmodligen betydelsefullt att "mobbningspersonalen" lär känna 
eleverna och upprättar ett förtroende till dem så att de vågar anförtro sig och berätta 
om det som händer.  Utifrån gjord studie är min uppfattning att det kan vara bra för 
både elever och övrig personal på skolan att en eller flera sådana personer får ett 
samlat grepp över den mobbning och de kränkningar som sker på skolan och sedan 
tillsammans med övrig skolpersonal kan arbeta fram bra rutiner och arbetssätt för att 
i framtiden förhindra mobbning och kränkningar. En annan tänkbar lösning kan vara 
att det finns extra personal på skolan som finns tillgänglig för att snabbt kunna gå in i 
undervisningen när ordinarie pedagog behöver gå ifrån för utredning. Med en sådan 
lösning skapas det dock inte samma förutsättningar att få en lika klar helhetsbild av 
hur det ser ut med mobbning och kränkningar på skolan som första lösning.  

De båda mobbningsprogrammen, Friends och Farstamodellen, som skolorna använt 
material från i sitt arbete mot mobbning handlar mycket om att arbeta förebyggande 
och med attitydförändringar hos eleverna. Det arbetssättet ifrågasätter Ekerwald och 
Säfström (2012). De menar att skolan bör fokusera mer på strukturella lösningar än 
på åtgärder som handlar om attitydförändringar. I Skolverket (2011) kan man läsa att 
insatser som syftar till att utveckla elevernas empatiska och sociala förmåga t.o.m. 
kan öka mobbning. Wrethander Bliding (2007) lyfter att lärares arbetssätt har en 
påverkan på elevernas relationsarbete med inneslutning och uteslutning på 
lektionerna. Med utgångspunkt i Skolverkets utvärdering och det Ekerwald och 
Säfström och Wrethander Bliding skriver så bör skolan i framtiden ta i beaktande och 
också titta på skolans struktur i sitt arbete för att motverka mobbning.  

I Skolverket (2011) framgår att den viktigaste framgångsfaktorn i arbete mot 
mobbning är engagerad personal som samarbetar systematiskt mot mobbning av alla 
de slag. Min studie visar att det fortfarande finns elever som utsätts för mobbning i 
skolan så vi måste förstå att arbetet mot mobbning aldrig blir klart utan att det hela 
tiden är en process som måste fortgå och förändras efter ändrade förutsättningar.  

Förslag till framtida forskning kan vara att titta på hur rektorerna ser på sin roll i 
arbetet mot kränkningar och mobbning eller hur rektorerna vill organisera arbetet 
mot kränkningar och mobbning på skolorna. 
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Bilaga 1  

Intervjuområden 

A 

1. Hur definierar du mobbning? 
 

2. Vilken/Vilka attityder märker du hos elever och lärare som inte ingår i 
mobbinggruppen på skolan då ni pratar om mobbning? 
 

3. Vad är din upplevelse av i vilken utsträckning mobbning förekommer på 
skolan?  

 Kan ni se att vissa ”mobbningssätt” är vanligare än andra? I så fall 
vilka/vilket? 
 

4. Hur avgör ni om det mobbning och inte en konflikt som bara är för stunden? 
 

B 

1. Vilka ingår i det direkta arbetet för att motverka mobbning på skolan? 

 Vilka roller har de olika personerna? 
 

2. Vilket/vilka mobbningsprogram eller speciella modeller arbetar skolan med?  

 Det kan ju dyka upp många olika former av 
trakasserier/mobbningssituationer i skolan.  Hur skiljer sig arbetet vid 
olika situationer?  

 Finns det tillfällen då ni frångår de vanliga modellerna/programmen i 
ert arbete? Vad är i så fall anledningen till det. 
 

3. Hur sker det dagliga arbetet på skolan för att motverka mobbning? 

 Hur är hela skolans personal inblandad i arbetet för att motverka 
mobbning? 

 Har ni speciella möten inplanerade för att diskutera 
klimatet/situationen på skolan? Hur ofta? 

 På vilket/vilka sätt får ni oftast reda på att någon/några utsätts för 
trakasserier eller mobbning? 
 

4. På vilket/vilka sätt är eleverna delaktiga i arbetet för att motverka mobbning? 

 Sker det något kontinuerligt arbete där alla elever är delaktiga. 
 

5. Hur ser skolan mobbningsplan ut? 
  

6. Vilka åtgärder sätts in då det kommer upp mobbningsärenden? 
 

 

 



 28 

 

Bilaga 2  

Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Marit Ekström och håller på och avslutar min lärarutbildning. Jag skriver 
ett arbete om mobbning och skulle vilja intervjua Er om hur ni ser på mobbning, hur 
ni arbetar mot mobbning samt hur ni arbetar förebyggande mot mobbning på Er 
skola. 

Deltagandet är frivilligt och ni kan avbryta intervjun precis när ni vill. Allt material 
behandlas konfidentiellt. Materialet kommer endast användas i studiesammanhang 
och redovisas inför studenter på Mälardalens Högskola samt slutligen publiceras på 
DiVA.  

Har ni frågor hör gärna av Er till mig. 

 

 

 


