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Studiens syfte är att undersöka hur personal i grundskolan uppger att de arbetar 
förebyggande mot mobbning och vilka resultat de kan identifiera av detta arbeta. För 
att besvara syftet genomförde vi åtta semistrukturerade intervjuer med personal 
inom grundskolan, både lärare, rektorer, speciallärare och en fritidspedagog. Studien 
visar att nästan all personal som intervjuades anser att de arbetar för lite 
förebyggande mot mobbning, och de var överens om att de behöver arbeta mer med 
detta.  
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1 Inledning 
 
I 2011 års läroplan finns det ett kapitel som heter ”Skolans värdegrund och uppdrag”, 
i kapitlet står det att omsorg om den enskilde individens välbefinnande ska prägla 
hela verksamheten. Det framgår även att ingen i skolan ska utsättas för 
diskriminering och att sådana tendenser aktivt ska motverkas (Skolverket, 2011a). I 
LGR 11 under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande” beskrivs det att eleven 
i skolan ska mötas med respekt för sin person och för sitt arbete (Skolverket, 2011a). 
Att arbeta förebyggande mot mobbning är grundläggande för att skapa en bra miljö i 
skolan. Tidigare forskning har undersökt olika typer av åtgärdsprogram mot 
mobbning och hur dessa fungerar. Vi vill därför undersöka om personalen på våra 
fältskolor använder sig av något specifikt åtgärdsprogram och hur de anser att det 
fungerar. Vi har under våra praktikperioder vid flera tillfällen uppmärksammat 
situationer där lärare agerar när mobbning uppstått. Däremot har vi inte sett några 
tecken på förebyggande insatser och hur dessa fungerar. När vi själva gick i skolan 
gjorde man ibland olika värdegrund- och samarbetsövningar, men vi upplevde aldrig 
att vi riktigt fick veta vad syftet var eller om övningarna faktiskt gjorde någon 
skillnad. Vår uppfattning är att skolorna utför värderingsövningar utan att följa upp 
och se om de faktiskt fungerar förebyggande mot mobbning. Därför vill vi i denna 
studie undersöka om personalen på skolorna följer upp och utvärderar sitt arbete och 
hur de anser att arbetet mot mobbning fungerar.  
 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning personalen 
upplever att de arbetar med och följer upp förebyggande insatser mot mobbning på 
två olika grundskolor i en mellanstor kommun i Sverige. Vi vill även undersöka vilken 
vikt som personalen lägger på de förebyggande insatserna i jämförelse med direkta 
åtgärder på de två skolorna som ingår i undersökningen.  
 
 
Frågeställning: 
 

• Hur anser personal på två grundskolor att de arbetar förebyggande mot 
mobbning? 

• Vilka åtgärdsprogram används? 
• Hur anser personalen att de arbetar med uppföljning och utvärdering av 

förebyggande arbeten? 
• Vilka resultat tycker personalen att de kan se av sina förebyggande arbeten? 

 
!
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1.3 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel 2 bakgrund, beskrivs de aktuella begrepp och definitioner av mobbning som 
vi anser vara relevanta för denna studie. Kapitlet innehåller också en del om 
mobbningens historia och hur mobbning och kränkningar är relaterade till 
läroplanen. Fortsättningsvis beskrivs uppföljning och utvärdering, skolklimatets 
påverkan och relevanta åtgärdsprogram. Avslutningsvis tar kapitlet upp hur personal 
arbetar förebyggande mot mobbning, samt det teoretiska perspektivet för denna 
studie. 
 
Kapitel 3, metod, beskriver vilken metod vi använt oss av och hur vi gått tillväga för 
att samla in data. Kapitlet innehåller också hur vi bearbetat den data som samlats in 
samt hur vi tolkat den. Här förklarar vi också vilket urval vi använt oss av och 
diskuterar vår studies giltighet och tillförlitlighet. 
 
I kapitel 4, resultat, presenteras det resultat som vi fått fram genom intervjuerna vi 
utfört. Det innehåller också en del där resultatet tolkas och en del där det 
sammanfattas. 
 
I kapitel 5, diskussion, skrivs det om vilken metod som använts. Det innehåller också 
en diskussion av resultatet, en slutsats och förslag på fortsatt forskning. 
Avslutningsvis tar vi upp undersökningens betydelse för läraryrket enligt oss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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2 Bakgrund 
 
Här presenteras tidigare forskning inom området mobbning. Texten är indelad i nio 
olika underkategorier för att skapa en tydligare disposition. I första kapitlet ”Begrepp 
och definitioner” diskuteras de aktuella begrepp som används i studien för att få en 
tydligare överblick över dem. Det innehåller också en del där mobbningen tas upp ur 
ett historiskt perspektiv där forskning kring olika tidperioder presenteras. Sedan 
följer ett kapitel om ”Läroplanen” där det står om hur skolorna ska arbeta 
förebyggande mot mobbning enligt Skolverket. I kapitlet ”Uppföljning och 
utvärdering” tas det upp forskning om hur skolorna följer upp och utvärderar sitt 
förebyggande arbete. I det följande kapitlet presenteras forskning om hur skolans 
klimat kan påverka mobbning i skolorna och hur man kan arbeta utefter detta. Under 
delarna ”Förebyggande åtgärdsprogram” och ”Skolors arbete med specifika 
åtgärdsprogram” tas olika åtgärdsprogram upp som är relevanta för denna studie, 
samt hur skolor kan arbeta med dessa i verksamheten. Ett kapitel beskriver hur 
personal kan arbeta förebyggande mot mobbning i grundskolan, här tas forskning om 
förebyggande insatser upp som kan förekomma ute i skolor. Denna del avslutas med 
att det teoretiska perspektivet för studien presenteras, här diskuteras det 
sociokulturella perspektivet och hur Vygotskijs tankesätt kopplas till studien. 

 

2.1 Mobbning i grundskolan ur ett historiskt perspektiv 
 
Forskning om mobbning är ovanligt att hitta före 1970-talet. Dock finns det viss 
tidigare forskning som beskriver att man identifierat hur människor kunde bli 
mobbade under 1800 och 1900-talet. Denna forskning gjordes genom att undersöka 
gamla tidningar och böcker från Storbritannien, Japan och Korea. Enligt dessa 
dokument tog mobbningen form i utfrysning eller fysiska trakasserier mellan 
individer (Koo, 2007). 
 
Även om begreppet mobbning inte funnits så långt tillbaka har man funnit ett 
mönster av vardagligt våld i Storbritannien under 1900-talet. Det var mest irländare 
som blev utsatta offer på grund av rasism, då de var invandrare med en annorlunda 
dialekt. Det var först 1862 som tidningen The Times uttalade sig för första gången om 
mobbning efter att en man dött till följd av detta. Då definierades mobbning dock 
som en del av den mänskliga naturen i tidningsskriften. Mobbning fortsatte att 
identifieras år 1885 hos framförallt pojkar på internatskolor. Till följd av detta 
uppmärksammades fler händelser i England på skolor där mobbning ska ha 
uppdagats (Koo, 2007). 
 
I Japan brukar man skilja på två typer av kränkningar, mobbning och ”ijime”. 
Mobbning förklaras som när någon kränker någon annan, ofta i skolsituationer. Ijime 
definieras tydligare som psykiska påhopp, till exempel verbalt. Begreppet Ijime är 
något som man kan se spår av i dokument redan från 1600-talet då lärare kunde välja 
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att frysa ut en specifik elev på grund av att han eller hon var annorlunda. Läraren 
kunde också tvinga de andra eleverna att göra detsamma för att få eleven att känna 
sig skamsen och ensam. Än idag kan detta vara något som förekommer i den 
moderna japanska skolan. Lärare kan uppmuntra elever till att utesluta specifika 
elever på grund av att eleven ännu inte uppnått acceptans i gruppen. Här kan man se 
hur Ijime uppkommit i Japan och hur den psykiska mobbningen fortfarande stannat 
kvar i den japanska skolan (Koo, 2007). 
 
Det var först på 1970-talet som fysiska kränkningar började tas på allvar, innan 
ansågs detta som en del av den mänskliga naturen. Man tror att andra världskrigets 
slut kan ha något med detta att göra då kriget påverkade vårt synsätt på de mänskliga 
rättigheterna och livets betydelse (Koo, 2007). 
 
Olweus har präglat och präglar fortfarande forskningsfältet om mobbning i stor 
utsträckning. Forskningen kring mobbning startade internationellt med Dan Olweus 
bok Aggression in the schools: Bullies and Whipping Boys som gavs ut år 1978. År 
1987 hölls ett möte i Stavanger där forskare från flera europeiska länder närvarade. 
Efter detta möte startade både Finland, Storbritannien och Irland forskningsprogram 
om mobbning (Eriksson m.fl. 2002). Åren 1983/84 genomförde Olweus en stor 
enkätundersökning om mobbning i svensk och norsk grundskola. I undersökningen 
användes definitionen ”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade 
gånger och över en tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera 
individer”. Denna definition användes som en utgångspunkt för begreppet mobbning 
(Björk, 1999). Undersökningen visade att det fanns ett kommunikationsproblem då 
lärare inte kände till vad elever känner och upplever i skolan. Det ansågs att ökade 
kunskaper hos lärare om mobbning var något som skulle reducera problemet. 
Undersökningen gav slutsatsen att mobbning är ett stort problem, den visade också 
en statistik på hur många elever som var inblandade i mobbning i svensk skola 
(Björk, 1999). 
 
Enligt Gunilla Björk (1999) har definitionen av mobbning förändrats. Idag har 
begreppet en mer individualistisk prägel. Tidigare har det ansetts som ett naturligt 
beteende, men något har skett i och med tidens gång. Tidigare ansågs det även att 
mobbning och personliga kränkningar var en del av- och en förutsättning för barnets 
uppväxt. Idag ses det istället som ett socialt problem, speciellt ute i skolorna. Idag 
kan mobbning ses som en långt utdragen plågoprocess vilket anses vara en viktig 
förändring. Detta är något som måste kontrolleras och med hjälp av förebyggande 
program kan man försöka åtgärda detta. (Koo, 2007; O. Björk, 1999). 

2.2 Läroplanen angående mobbning och kränkande 
behandling  
 
I läroplanen från 2011 står det att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Man ska heller 
inte utsättas för kränkningar på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, 
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sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Sådana tendenser ska aktivt 
motverkas. Alla som arbetar inom skolan ska aktivt motverka diskriminering och 
kränkande behandling av individer. Personal på skolan ska också vidta åtgärder för 
att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 
behandlingar (Skolverket, 2011a).   
 
Under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande” framgår det att skolan hela 
tiden ska arbeta för att vara en levande social gemenskap där alla ska känna sig 
trygga och där eleverna ska känna en lust att lära. Det står också att den personliga 
tryggheten och självkänslan ofta grundläggs i hemmet, men att även skolan har en 
stor betydelse (Skolverket, 2011a).  
 
I skolan ska normer och värden läras ut, i LGR 11 står det att skolan aktivt och 
medvetet ska påverka eleverna att ta del av samhällets gemensamma värderingar 
(Skolverket, 2011a). Detta är en del i arbetet mot mobbning. En läsning av läroplanen 
visar att varje elev ska respektera andra människors egenvärde, att varje elev ska ta 
avstånd från att människor utsätts för kränkande behandling och att varje elev ska 
medverka till att hjälpa andra människor. Det står även att varje elev ska lära sig att 
leva sig in i andra människors situation. I LGR 11 står det också att lärarna ska 
uppmärksamma och i samverkan med den övriga personalen på skolan ta till 
åtgärder som är nödvändiga för att både förebygga och motverka all typ av kränkande 
behandling och diskriminering (Skolverket, 2011a). 
 

2.3 Begrepp och definitioner 
 
I uppsatsen används både begreppen mobbning och kränkningar. Begreppen har till 
viss del samma innebörd men är inte helt synonyma. Mobbning är ett smalt begrepp 
och kan definieras som en upprepad negativ handling och en form av kränkande 
behandling som sker vid flera upprepade tillfällen och pågår under en längre tid. 
Begreppet mobbning är också skapat från begreppet kränkningar. En kränkande 
behandling är ett bredare begrepp och kan istället förklaras som när en elevs 
värdighet kränks och kan utföras vid enstaka tillfällen. Kränkande behandlingar kan 
utföras av en eller flera individer, och utföras mot en enstaka eller flera individer. 
Kränkningarna kan vara både synliga och konkreta, men de kan också vara dolda och 
knappt märkbara. När man pratar om kränkande behandling kan det uttryckas 
genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiskt våld, eller att 
frysa ut någon (Skolverket, 2011b). I skolans styrdokument används inte mobbning 
som ett begrepp. Förklaringen till detta är att enstaka kränkningar också ska 
motverkas, och inte bara upprepade kränkningar som är kännetecknade för 
mobbning (Skolverket, 2014). 
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2.4 Uppföljning och utvärdering 
 
Uppföljning och utvärdering av det förebyggande antimobbningsarbetet har ansetts 
ha en reducerande effekt på mobbning. En studie som gjordes på skolor där 
uppföljning genomfördes regelbundet, visade att mobbning reducerades med 37 
procent (Skolverket, 2011b). Att utvärdera det förebyggande arbetet, samt att följa 
upp det är viktigt för att kunna lägga upp antimobbningsarbetet och för att sedan 
kunna göra förbättringar. För att kartlägga hur mobbningssituationen ser ut på 
skolor kan kontinuerliga, återkommande enkätundersökningar genomföras bland 
eleverna. För att sedan kunna se om det ger några positiva effekter krävs det 
dokumentation och uppföljning av skolans situation och arbetssätt (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). I LGR 11 står det att för att verksamheten ska utvecklas måste 
den ständigt prövas, resultaten måste sedan följas upp och utvärderas. Nya metoder 
måste därefter prövas och utvecklas. För att arbeta med detta är det viktigt att det 
sker i ett aktivt samarbete mellan eleverna och skolans personal. Det måste även ske i 
nära kontakt med hemmen och samhället runt omkring (Skolverket, 2011b).  
 

2.5 Ett gott skolklimat 
 
För att främja lärmiljöer i skolan måste ett förebyggande arbete som fungerar för att 
kunna hindra att kränkningar uppkommer vara väl genomfört. Förebyggande arbete 
har som mål att skapa en god skolmiljö som helhet, samt att stärka och utveckla 
elevernas sociala relationer och sociala kompetens (Myndigheten för skolutveckling, 
2003). Flertalet studier visar att relationsfrämjande aktiviteter minskar mobbningen 
på skolor. I en undersökning som Skolverket utförde visade det sig att mobbningen 
minskade med 29 procent på skolor där man testade att utföra aktiviteter som ansågs 
främja närhet och elevrelationer, till skillnad från skolor där det istället saknades 
relationsfrämjande insatser. Insatserna ansågs ha en reducerande effekt på både 
fysisk och psykisk mobbning (Skolverket, 2011b). Debra L. Kalick skriver i sin 
undersökning Taking a Stand for Bullying Prevention in Our Schools (2011) om hur 
lärare hon intervjuat berättat om hur viktigt det är att arbeta med relationsfrämjande 
aktiviteter. Genom detta kan man skapa positiva och öppna relationer med sina 
elever som bidrar till en bra miljö i klassrummet. Elevernas beteende i klassrummet 
och skolan påverkas även genom detta. En lärare i Kalicks studie beskriver att det i 
arbetet mot mobbning är viktigt att tänka på hur man behandlar eleverna. Enligt 
henne kommer eleverna att behandla varandra så som hon behandlar dem (Kalick, 
2011).  
 
Att ha ett gott och fungerande skolklimat är viktigt för att skapa ett framgångsrikt 
arbete. Ett gott skolklimat kan definieras på olika sätt, men några påverkande 
faktorer kan handla om sociala relationer, engagemang, attityder, normer och 
värderingar. Dessa kan antingen vara kopplade till situationer i skolan, eller utanför 
skolan. För att det ska skapas ett bra klimat i skolan är det viktigt med en fungerande 
kommunikation och sociala relationer (Skolverket, 2011b). Studier som utförts ute i 
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skolor har visat att enligt elever skapas ett gott skolklimat genom att lärare är 
omtänksamma, respektfulla, rättvisa och stödjande (Thornberg, 2013). I Skolverkets 
(2011) rapport, beskrivs hur en skola arbetar kontinuerligt med ett flertal aktiviteter 
för att främja sociala relationer. Enligt skolan skapas ett positivt skolklimat av 
kreativitet, stimulans, lärande, kompetens, trygghet, hjälpsamhet, delaktighet, 
inflytande och ansvar. Skolor som anses som några av de mest framgångsrika har väl 
utvecklade relationsfrämjande insatser där eleverna själva är delaktiga, detta har 
visats ge positiva effekter som därigenom stärker skolklimatet (Skolverket, 2011b). 
 
Myndigheten för skolutveckling skriver att det är viktigt att kommunikationen 
fungerar bra mellan personalen på skolan, och att de får tid till samtal och reflektion 
sinsemellan. Det är en viktig del för att kunna utveckla förhållningssätt, mål och 
värderingar gemensamt, samt för att kunna arbeta både främjande och förebyggande 
på skolan. Att de vuxna delar en helhetssyn på skolans uppdrag, och att de har ett 
gemensamt förhållningssätt till verksamheten är en av de mest ledande faktorerna 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 

2.6 Förebyggande åtgärdsprogram 
 
Det finns flera olika typer av program som utger sig för att motverka mobbning. 
Dessa program ska kunna användas för att hantera mobbning lättare. Skolorna ska 
med hjälp av dessa program kunna följa olika steg. Stegen är en vägledning för 
personal inom skolan så att de lättare vet hur de ska arbeta för att motverka 
mobbning. Skolverket har undersökt och utvärderat flera av dessa program i sin 
rapport Utvärdering av metoder mot mobbning. Dessa program är:  
 
Farstametoden 
Farstametoden är ett åtgärdande program där fokus ligger på att stoppa och åtgärda 
mobbning när den har inträffat. Metoden går ut på att man genomför 
överraskningssamtal med personer som utfört mobbning, syftet med detta är att få 
personerna att sluta med mobbningen. Även samtal med den person som blivit 
mobbad ska genomföras. En fördel med Farstametoden är att den grundas på en 
kooperativ insats, som visat sig vara effektiv. En annan fördel med denna metod är 
att den visat sig ha positiv effekt på mobbning som utövas av pojkar. De nackdelar 
man kan se med Farstametoden är bland annat att skolpersonal är fundersam över 
det etiskt korrekta i att överraska elever och ställa dem mot väggen, detta görs då på 
ett sätt som gör att eleverna inte har någon chans att försvara sig. Det har också visat 
sig att detta program inte har någon positiv effekt på upprepad mobbning. En annan 
sak med Farstaprogrammet som har kritiserats är att föräldrar till mobbare inte ska 
kontaktas direkt, vilket det faktiskt står i lagen att man ska göra (Skolverket, 2011b). 
 
Friends 
Friends är ett förebyggande program som bygger på att arbeta med kamratstödjare, 
vilket innebär att vissa elever blir utvalda till att vara kamratstödjare. Dessa ska 
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hjälpa personalen att upptäcka mobbning. Kamratstödjarna ska också vara goda 
förebilder och stötta elever som riskerar att bli utsatta. En fördel med programmet är 
att eleverna medverkar i det förebyggande arbetet samt att man jobbar med 
relationsfrämjande insatser mellan eleverna. Om båda dessa insatser används 
regelbundet kan det bidra till att minska mobbning. Det finns dock en huvudsaklig 
insats som bedöms vara negativ. Det är att rollen som kamratstödjare ofta är svår och 
utsatt. Det har också visat sig att om vissa elever (kamratstödjare) agerar 
observatörer så ökar det mobbningen bland pojkar. För flickor har det däremot ingen 
påvisbar effekt (Skolverket, 2011b). 
 
Olweusprogrammet 
Olweusprogrammet är både ett förebyggande och ett åtgärdande program med 
inriktning på mobbning. Olweusprogrammet är det mest omfattande i Skolverkets 
(2011) utvärdering. Det innehåller många olika sorters insatser och åtgärder. Dessa är 
både värdegrundsstärkande, upptäckande, förebyggande och åtgärdande. Av alla 
program i utvärderingen innehåller detta flest insatser, både effektiva, ineffektiva och 
insatser som faktiskt har en risk att öka mobbningen. Fördelarna med programmet är 
till exempel att man betonar vikten av allas ansvar. Insatser med programmet som 
visat sig vara effektiva är bland annat den uppföljning och utvärdering som görs med 
hjälp av elevenkäter, åtgärderna som finns för mobbare och mobbade samt 
personalutbildningen som genomförs. Insatser inom programmet som visat sig 
hjälpa för pojkar är ordningsregler, disciplinära strategier och dokumentation av 
ärenden. Insatser som visat sig hjälpa för flickor är de typer av rastvaktssystem som 
finns. En insats som enligt utvärderingen visat sig vara negativ är att man i 
programmet förespråkar schemalagda särskilda lektioner om mobbing, vilket hänger 
ihop en del med ökad mobbning av både flickor och yngre pojkar. När man intervjuat 
lärare som jobbat med programmet har det visat sig att på grund av att programmet 
tar så mycket tid har det blivit så att andra viktiga delar i skolans arbete har förlorat 
prioritet (Skolverket, 2011b). 

 
I Skolverkets undersökning har man även granskat åtgärdsprogrammen Lions Quest, 
SET, Stegvis, Skolkomet och Skolmedling. Dessa program har vi valt att inte beskriva 
på grund av att de inte anses vara relevanta för denna studie. Orsaken är att ingen av 
våra informanter nämnde att de arbetar eller har arbetat med dessa. 

 

2.7 Skolors arbete med specifika åtgärdsprogram 
 
Skolverket har i sin rapport Utvärdering av metoder mot mobbning (2011) skrivit 
om och undersökt åtgärdsprogrammen ovan och hur de fungerar ute i skolor. Kring 
dessa program visade undersökningen att Olweusprogrammet har mest antal 
effektiva insatser, även Skolmedling och Farstametoden har visat sig ha effektiva 
insatser. SET var det program som visade sig ha minst effektiva insatser (Skolverket, 
2011b). Utvärdering som Skolverkets (2011) gjorde visade att skolorna använder sig 
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av flera olika metoder, men aldrig ett specifikt program, utan istället olika metoder 
med inslag av program som t.ex. Farstametoden eller Friends. Dessa metoder 
grundar sig på olika teorier om skolans roll, barns lärande och hälsa, också om 
mobbningens orsaker. På grund av detta blir personalen mer flexibel när det gäller på 
vilket sätt man använder olika programs insatser, man kombinerar ofta insatser från 
olika program (Skolverket, 2011b). År 2010 gjorde Skolinspektionen en granskning 
där det visades att både lärare och rektorer känner en trygghet i ha ett program att 
utgå från i arbetet. De ansåg att det ger en tydlighet och struktur i arbetet. Till 
skillnad från vad Skolinspektionen kommit fram till i sin granskning har Skolverkets 
(2011) ”Utvärdering av metoder mot mobbning” kommit fram till att det kan vara 
komplicerat att arbeta efter programkoncept och färdiga manualer. Ofta är beslut om 
att införa program i skolan dåligt förankrade bland skolans personal och elever. 
Oftast är det rektorn som tar beslutet eller ibland till och med kommunledningen. 
Om kommunikationen mellan personal och kommunledningen är dålig gör det att 
personalen som förväntas hålla i programmet känner sig otrygga. Om motstånd från 
personalen uppstår skapas det problem, eftersom näst intill alla program kräver att 
all personal på skolan ska bidra aktivt (Skolverket, 2011b). 
 
Skolverket rekommenderar inte något specifikt åtgärdsprogram, utan skriver att de 
olika programmen kan användas som en inspirationskälla till specifika insatser. De 
bör dock inte användas fullt ut eftersom att de innehåller både effektiva, och 
ineffektiva insatser. Programanvändning kostar både tid och pengar, samt sägs 
kunna ge en motsatt effekt. Skolverkets allmänna råd beskriver hur man kan främja 
likabehandling och förebygga kränkande behandling. Dessa utgör enligt Skolverket 
en bra utgångspunkt för planläggning av skolans antimobbningsarbete (Skolverket, 
2011b). 
 
Tidigare erfarenheter hos skolpersonal och lärare har visat att inget program ger en 
lösning på mobbning och kränkningar. Skolorna måste arbeta fram sina egna 
förutsättningar för att själva kunna finna strategier för att övervinna hindren, för att 
sedan kunna skapa en trygg skolmiljö (Skolverket, 2011b). Thornberg (2013) anser 
att det är viktigare att som lärare noggrant lyssna in vad de inblandade eleverna 
känner, tycker och tänker. Då kan man visa lyhördhet till situationen, samt ge 
eleverna sin omsorg och sitt engagemang.  

2.8 Personalens förebyggande arbete mot mobbning i 
grundskolan 
 
Mobbning och kränkande behandling är något som förekommer dagligen och är en 
del av skolans verklighet. I Sverige finns det idag lag på att skolorna skall bedriva ett 
omfattande arbete mot mobbning och kränkningar (Palm, 2010).  I skollagen står det 
” Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra 
att barn och elever utsätts för kränkande behandling” (6 kap. 7 § Skollagen SFS 
2010:800).  
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Enligt Myndigheten för skolutveckling har skolor med ett tydligt förebyggande arbete 
lägre förekomst av kränkningar. En rad forskningsresultat styrker att ett främjande 
och trygghetsskapande arbete ger positiva effekter. Det är också betydelsefullt att 
börja med det förebyggande arbetet tidigt. Förebyggande insatser får bäst resultat om 
de sätts in redan i förskolan (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) tar upp att det är strategierna man på skolan 
väljer som spelar störst roll och förmågan att sedan kunna genomföra dem. Det är 
viktigt att personal på skolor är närvarande runt sina elever, exempelvis under 
rasterna då mycket kan hända. Skolinspektionen (2008) beskriver att personal inte 
alltid är närvarande för att kunna förhindra, förebygga och åtgärda problem som 
uppstår under elevernas raster. Ofta är det under rasterna som mobbning och 
kränkningar inträffar, där lärare inte har lika mycket uppsikt (Kalick, 2011). Enligt 
Skolverkets utvärdering (2011) inträffar mobbning och kränkningar vid toaletterna, 
skolgården eller i klassrummet, dock även när lärare kan vara närvarande. 
 
!
2.9 Teoretiskt perspektiv 
 
Den teoretiska utgångspunkt som vi valt att förankra i denna studie är det 
sociokulturella perspektivet. Perspektivet beskrivs av psykologen Lev Vygotskij, som 
menar att den omgivande miljön påverkar vårt beteende och är en grundläggande del 
för människans utveckling (Skolverket, 2011b). 
 
Vygotskij menar att den individuella och gemensamma kunskapen har ett samband i 
den sociokulturella utvecklingen. Den individuella kunskapen utvecklas genom 
relationer med andra människor. Genom att kunna tolka och få kunskap om 
omvärlden tillsammans med andra bidrar det till utveckling i lärandet (Pennbrant, 
2009).  
 
För att kunna lära av varandra är det viktigt med trygga relationer. När vi arbetar 
socialt för att stärka relationer mellan elever så ger det en förutsättning för deras 
lärande (Frelin, 2012). Om relationerna inte byggs upp i en klass kan det bidra till att 
en person mobbar någon annan, vilket kan bidra till att flera från klassen ansluter sig 
till mobbaren. Detta kallas då för en ”social smitta”. Detta kan innebära att det skapas 
ett slags grupptryck som kan göra att fler personer ansluter sig eller kanske inte vågar 
säga ifrån (Thornberg, 2013). För att förhindra att sådant sker är det därför mycket 
viktigt att arbeta med relationer och att bygga upp dem i klassen.  
 
Enligt Säljö används språket som ett verktyg. Detta är en central utgångspunkt i det 
sociokulturella perspektivet. Han anser att språket kan användas som ett redskap för 
allt lärande, och för att vi människor skall kunna förstå världen omkring oss (Säljö, 
2010). Vygotskij skriver utifrån sitt sociokulturella perspektiv att mobbning kan 
granskas genom att bortse från psykologiska egenskaper hos de inblandade 
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individerna, och istället försöka hitta förklaringar i sammanhanget. Med detta menar 
han att mobbningen inte kan granskas genom en individs personliga egenskaper, 
utan istället ska fokus läggas på miljön runt omkring oss.  
 
Det teoretiska perspektivet kommer också framträda i en del i resultatanalysen för att 
diskutera det sociokulturella perspektivet i förhållande till resultatet. Resultatet 
kommer då tolkas och språket och kommunikationens roll kommer att diskuteras 
tillsammans med det sociokulturella perspektivet. 
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3 Metod 
 
I studiens metodkapitel beskrivs det hur olika metoder valts för att genomföra 
studien tillsammans med fem olika underrubriker. För att beskriva hur empirin 
samlats in och vilken metod som använts har underrubriken ”Datainsamlingsmetod” 
skapats. Sedan förklaras det vilken metod som använts för att bearbeta den data som 
samlats in under ”Databearbetningsmetod”.  Under underrubriken ”Urval” redogörs 
för valet av informanter för studien. Vetenskapsrådets (2011) etiska regler har följts 
och använts i studien, under rubriken ”Etiska övertaganden” beskrivs detta. I slutet 
av kapitlet redogörs uppfattningen av giltighet och tillförlitlighet i studien i form av 
rubriken ”Giltighet och tillförlitlighet”, där tankar kring detta beskrivs. 
 

3.1 Datainsamlingsmetod 
 
För att besvara våra frågor valde vi att göra ett antal intervjuer. Detta valde vi att göra 
för att vi anser att man får mest djupgående och tydliga svar på våra frågor genom 
intervjuer. Eftersom vi ville få fram personalens syn på deras förebyggande arbete 
valde vi att göra just intervjuer istället för till exempel observationer. Studien är 
kvalitativ, vilket enligt Bryman (2011) innebär att den innehåller ett mindre antal 
informanter. Detta valde vi att göra för att vi ville få en djupare bild av hur 
informanterna uppger att de arbetar förebyggande mot mobbning. Vi ville ha längre 
och mer ingående svar, vilket en intervju till skillnad från exempelvis en enkät kan 
möjliggöra.  När vi hade bestämt oss för vad vi ville skriva om skrev vi till våra 
handledare på två olika skolor. I mailet beskrev vi kortfattat vad intervjuerna skulle 
handla om. Vi frågade i mailet om våra handledare plus några lärare till var villiga att 
ställa upp. När jakande svar inkommit bokades intervjuerna. När intervjufrågorna 
skrevs utgick vi från forskningsfrågorna och syftet, detta för att försäkra oss om att 
dessa besvarades. Frågorna delades upp i ”huvudfrågor” och 
”underfrågor/följdfrågor”. Detta gjordes för att vi ville göra det så tydligt som möjligt 
för oss att genomföra intervjuerna. Vi ställde först en huvudfråga och om vi i svaret 
då fått svar på underfrågorna hoppade vi vidare till nästa huvudfråga. Om svaren på 
alla underfrågor inte fanns med ställde vi de följdfrågor som behövdes.  
 
Bryman (2011) skriver om olika sorters intervjuer. Intervjuerna som genomfördes i 
vår studie är så kallade ”semistrukturerade intervjuer”. Detta innebär att den/de som 
intervjuar kan vara flexibel/flexibla och välja i vilken ordning frågorna ska ställas. 
Man kan även välja att ställa följdfrågor på svaren informanterna ger. När man gör 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren ofta ett antal nedskrivna frågor som är 
ganska allmänt formulerade. Informanterna som intervjuas måste få veta vad syftet 
med intervjun är, eftersom de lägger ned en hel del tid på att ställa upp på 
intervjuerna. Därför är det viktigt att man förklarar vad syftet är för informanterna 
innan intervjun genomförs (Bryman, 2011). Detta är också något som vi var noga med 
i våra intervjuer. Före varje intervju gick vi igenom vad den skulle handla om och vad 
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vi kommer att använda den till. Bryman skriver också att frågorna i denna typ av 
intervjuer bör vara öppna, detta för att öppna frågor har den fördelen att de personer 
som intervjuas inte blir styrda mot något speciellt svar utan kan svara utifrån sina 
egna erfarenheter. Intervjuerna som genomfördes valde vi att göra med en informant 
åt gången, eftersom vi ville höra vad just den informanten hade att säga och för att de 
inte skulle bli påverkade av varandra. En gruppintervju tror vi skulle ha hindrat 
informanterna från att svara på hur just de ser på förebyggande arbete mot 
mobbning. Vi valde att spela in ljudet från våra intervjuer för att det skulle bli lättare 
för oss att sedan bearbeta vårt material, eftersom inspelat material möjliggör flera 
lyssningar om det är något som är oklart.  
 

3.2 Databearbetningsmetod 
 
För att bearbeta materialet transkriberades alla intervjuer, var och en för sig. 
Kategorier för analysen formulerades utifrån våra frågeställningar. När 
transkriberingen var klar sökte vi efter olika kategorier baserade på dessa. Det 
insamlade materialet har vi sedan tolkat utifrån vårt teoretiska perspektiv som bygger 
på det sociokulturella perspektivet. Vid tolkningen diskuteras och analyseras det 
sociokulturella perspektivet tillsammans med det resultat som framkommit från det 
insamlade materialet. När svaren tolkades valde vi att försöka se samband mellan 
gemensamma svar på de olika frågorna. Detta gjordes för att strukturera upp svaren 
och göra dem tydliga. Bryman (2011) skriver att man kan gå igenom flera olika steg 
när materialet ska bearbetas, detta är också något som vi valt att göra. När vi 
transkriberat intervjuerna läste vi igenom dem en gång för att få en överblick. Vi läste 
sedan igenom intervjuerna ytterligare en gång. Denna gång skrev vi ned saker som 
var relevanta för vår studie. Efter det läste vi igenom alla intervjuer en gång till, 
denna gång för att försöka hitta samband mellan de olika svaren och för att hitta 
kopplingar till litteraturen. Kategorierna vi använt oss av har vi byggt på våra frågor, 
våra intervjufrågor och litteraturen. Kategorierna vi valt att använda oss av är: 1. Hur 
personalen inom skolan uppger att de arbetar förebyggande för att motverka 
mobbning. 2. Resultaten som personalen inom skolan tycker att de kan se av deras 
förebyggande arbete. 3. Förebyggande arbete i jämförelse till direkta åtgärder. 4. 
Personalens arbete med uppföljning och utvärdering. 5. Personalens tankar kring 
hur deras förebyggande arbete kan förbättras. 6. Åtgärdsprogram. Den första 
kategorin är baserad på frågeställningen ”Hur anser personal på två grundskolor att 
de arbetar förebyggande mot mobbning?”. Den andra kategorin bygger på 
frågeställningen ”Vilka resultat tycker personalen att de kan se av sina förebyggande 
arbeten?”. Den tredje kategorin är även den grundad på frågeställningen ”Hur anser 
personal på två grundskolor att de arbetar förebyggande mot mobbning?”. Den fjärde 
kategorin bygger på frågeställningen ”Hur anser personalen att de arbetar med 
uppföljning och utvärdering av förebyggande arbeten?”. Även den femte kategorin är 
grundad på frågeställningen ”Hur anser personal på två grundskolor att de arbetar 
förebyggande mot mobbning?”. Den sjätte och sista kategorin är uppbyggt på 
frågeställningen ”Vilka åtgärdsprogram används?”. Eftersom frågeställningen ”Hur 
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anser personal på två grundskolor att de arbetar förebyggande mot mobbning?” är så 
bred så ligger den till grund för flera av kategorierna.  
!
3.3 Urval 
 
I denna studie valde vi att intervjua åtta informanter på två olika grundskolor i en 
medelstor kommun i Mellansverige. Vi intervjuade två rektorer, en speciallärare, en 
lärare från särskolan, en fritidspedagog, två grundlärare samt en person från 
trygghetsteamet (vilket är en grupp av personal på skolan som arbetar extra mycket 
med trygghetsfrågor). Orsaken till att vi valde att intervjua olika yrkeskategorier 
inom skolan var för att vi ville få ett så brett spektrum som möjligt, och för att se om 
det skiljde sig någonting i hur de arbetar förebyggande mot mobbning. Vi har både 
varit med själva och styrt vilka vi ville intervjua och låtit våra handledare från VFU:n 
styra lite över vilka personer som var lämpliga. Det vi bestämde var att vi ville 
intervjua två rektorer och en lärare från särskolan. De andra personerna föreslogs av 
vår VFU-handledare. Detta valde vi att göra för att det skulle bli så bra intervjuer som 
möjligt, och VFU-handledarna känner sina kollegor och vet vilka personer som skulle 
passa bra att göra intervjuer med. Vi ville intervjua en lärare från särskolan för att vi 
ville se om de hanterade mobbning och det förebyggande arbetet annorlunda än vad 
man gör i de ”vanliga” klasserna. Orsaken till att vi ville intervjua två rektorer var för 
att det är de som styr mycket av arbetet, till exempel styr de över om skolan arbetar 
efter något speciellt åtgärdsprogram.  
 

3.4 Etiska överväganden  
 
I resultatredovisningen är informanterna anonymiserade. Vetenskapsrådet (2011) 
skriver att anonymitet är viktigt. I vissa studier är informanternas identitet inte av 
intresse, till exempel i en studie om variationer i tankesätt i en viss fråga. I en sådan 
situation kan forskarna självklart utlova anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011). I vår 
studie har vi ingen användning av informanternas namn eller andra uppgifter och de 
kommer därför att hållas anonyma. Istället kommer vi att redovisa informanterna 
som ”Lärare 1, 2, 3, 4” eller ”Rektor 1,2” osv. Allt som sägs i intervjuerna kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det endast är vi som kommer att ta del av 
till exempel inspelningar och annat material. Detta är även något vi informerade våra 
informanter om före intervjuerna.  
 
 

3.5 Giltighet och tillförlitlighet 
 
Eftersom semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod kan 
tillförlitligheten diskuteras. Bryman (2011) skriver att när man gör dessa typer av 
intervjuer kan svaren bli olika utifrån vem det är som intervjuar. Men eftersom vi 
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båda var delaktiga i alla intervjuer är det inte något som påverkar resultatet. Vi anser 
också att semistrukturerade intervjuer var det bästa alternativet för att få svar på våra 
intervjufrågor. Att få de olika informanternas personliga svar känns som en viktig del 
i denna studie. Vi anser att giltigheten i denna studie är god, eftersom våra 
intervjufrågor och våra analyskategorier är grundade på och kopplade till vårt syfte 
och våra forskningsfrågor. Liknande studier har gjorts, men inte just på dessa 
grundskolor. Vår studie korresponderar med tidigare forskning, men samtidigt har 
forskning på dessa två skolor inte gjorts tidigare så på detta vis skiljer sig denna 
studie från andra. Något man måste ha i åtanke när en studie är grundad på 
intervjuer är att informanterna under intervjuerna kan säga det som de tror förväntas 
av dem, och inte det som faktiskt sker i verkligheten. Detta kanske inte alltid är 
medvetet, men på grund av detta kan det hända att resultaten inte blir helt 
tillförlitliga. I denna studie fick våra VFU-handledare välja ut vilka personer som 
skulle intervjuas, vilket kan innebära att VFU-handledarna valde personer som de vet 
skulle kunna ge bra svar eller som skulle kunna ge en bra bild av skolan. Detta 
påverkar såklart svaren, vilket innebär att man måste ha det i åtanke när man går 
igenom resultatet.  
 
Eftersom det är en relativt liten studie, med endast åtta informanter innebär det att 
resultaten återger endast deras åsikter och inte kan anses tala för alla skolor. Men vi 
tror ändå att med anledning av att vi intervjuade två rektorer samt andra 
yrkespersoner på skolan kan få fram en relativt varierad bild av det hela. Eftersom vi 
har använt oss av ljudupptagning och varit noggranna när vi bearbetat vårt material 
anser vi att tillförlitligheten är god.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!



! 19!

4 Resultat och tolkning 
!
Resultatet av studien presenteras under tre underrubriker. Under första rubriken 
”Presentation av resultat” redovisas det resultat som framkommit från intervjuerna. 
Därefter tolkas resultatet tillsammans med tidigare forskning vid rubriken ”Tolkning 
av resultat utifrån tidigare forskning”. Slutligen har det skapats en rubrik där 
resultatet sammanfattas, ”Resultatsammanfattning”. 

!
4.1 Presentation av resultat 
 

4.1.1 Hur personalen inom skolan uppger att de arbetar förebyggande för 
att motverka mobbning 
 
Alla informanterna nämner att de har olika arbetsteam på skolan, där personal 
arbetar tillsammans på olika sätt för att förebygga mobbning och kränkande 
behandling. Grundskola 1 arbetar i ett trygghetsteam som består av olika 
personalgrupper på skolan som hela tiden arbetar aktivt för att förebygga mobbning. 
Specialläraren på särskolan förklarar hur trygghetsteamet kan vara till en hjälp då 
vissa situationer kan vara svåra att lösa inom klassen på egen hand. Hon säger: 
 

Vi försöker först reda ut det i klassen, och hjälper inte det så har vi sådant här stöd, 
personal som jobbar, ett trygghetsteam. Så vi har en representant även här på särskolan, 
som jobbar i den här klassen.  

 
Lärare 1 förklarar att på skolan har de en likabehandlingsplan som ska följas. Hon 
säger att hon försöker hålla sig uppdaterad på den, men att det kan vara svårt då hon 
har sin egen klass att hålla koll på och inte har så mycket tid över till arbetet med till 
exempel likabehandlingsplanen. Hon säger att det är trygghetsgruppen på skolan 
som ser till att likabehandlingsplanen följs och fungerar. De hjälper också till med det 
förbyggande arbetet när det behövs. På grundskola 2 har de ett liknande arbetsteam, 
som arbetar på näst intill samma sätt, dock kallar skolan det för samtalsteam istället. 
En del av personalen arbetar tillsammans med frågor som rör oroligheter på skolan. 
Speciallärare 1 förklarar att hon sitter med i samtalsteamet för tillfället. Skolan har en 
trygghetsenkät som delas ut till alla elever på skolan 2 gånger per år, där kan det 
synas om det är någon elev som känner sig utsatt. Det som kommer upp i enkäterna 
blir sedan ett ärende för samtalsgruppen. Trygghetsblanketter är något som båda 
skolorna använder sig av för att kolla av eleverna och skolmiljön. Genom detta anser 
informanterna att man lätt kan kontrollera ifall det är någon elev som inte trivs eller 
inte mår bra i skolan. Rektor 2 säger: 
 

Mycket av arbetet som vi gör sker efter vi genomfört trivselenkäterna, det gör vi en gång 
per termin. Där blir det ofta blir en ganska tydlig bild av hur det ser ut i en grupp, hela 
skolan eller i fritidshemmet.  
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Lärare 2 förklarar att enkäten är ett bra sätt att använda sig av när personalen vill se 
var på skolan eleverna trivs, och inte trivs. På enkäten kan eleverna utmärka platser 
där de känner sig trygga eller otrygga. Sedan går personalen igenom vilka områden 
som eleverna tycker är otrygga, där placerar man sedan ut mer personal.  
 
Lärare 1 berättar om att all personal på skolan varje år har en trygghetsträff i aulan 
där rektorn och hela arbetslaget är med, och där pratar de om de regler de har på 
skolan. På dessa träffar får personalen ofta se olika filmer om mobbning, dessa 
diskuteras sedan i gruppen.   
 
På båda grundskolorna uppger personalen att de arbetar så mycket som möjligt 
förebyggande, även i vardagen. Alla informanter vi intervjuat nämner att de har en 
rastvaktsverksamhet under rasterna på skolan som ett sätt att vara närvarande. 
Lärare 2 berättar att de som är rastvakter har gula västar på sig så att eleverna kan se 
vart de kan vända sig. Hon berättar att det är viktigt att det är mycket personal ute 
och att personalen är väl synlig. Lärare 1 beskriver att mängden av personal ses som 
en trygghet av eleverna. Hon säger: 
 

Att man hela tiden skapar den här tryggheten och att man hela tiden visar att man finns 
ute. Vi har ofta en som står vid den här kullen vi har, vi har sagt att en ska stå på kullen 
så att man är synlig, så man hela tiden kan se att vi finns ute. 

 
Fritidspedagogen berättar att rastvakterna på skolan ska finnas på olika platser, hela 
tiden, runt hela skolan och skolgården. De kan också placeras ut vid 
problemområden där det behöver finnas lite extra tillsyn. Hon berättar att de ser till 
att ha rastvakter på de områden som anses vara otrygga och där det ofta händer 
saker. De har till exempel extra personal i omklädningsrummet på idrotten, på grund 
av att det händer mycket saker just där.   

 
Eleverna själva kan också välja att hjälpa till för att arbeta förebyggande på 
grundskola 1. Skolan har en kamratstödjarorganisation som bedrivs av enstaka elever 
från årskurs tre och upp till årskurs nio. Rektor 1 berättar att 
kamratstödjarorganisationen leds av vuxna och att personerna i gruppen pratar om 
hur det är på skolan, hur stämningen är och vad som kan förbättras. Även lärare 2 
berättar om kamratstödjarna. Hon säger att de som är kamratstödjare ska jobba 
förebyggande. Deras uppgift är bland annat att hitta på lite olika aktiviteter som 
skolan ska jobba med.  
 
Grundskola 1 har även inplanerade rastaktiviteter som görs tillsammans med 
fritidsverksamheten, men också ibland med kamratstödjarna. Rastaktiviteterna 
förklaras vara ett sätt att få med alla elever på skolan, speciellt de som känner sig 
utanför eller har svårt att komma igång med leken. Rektor 1 förklarar mer om detta: 
 

Ja alltså vi har ju, vi försöker ha rastlekar till exempel, veckans lek. Där man bjuder in så 
att inte någon blir stående själv. Att ingen ska stå där, utan att man har möjlighet att ta 
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sig in i leken utan att behöva, för vissa barn har svårt att kliva in i lek, det är ju det som 
är tufft.  

 
Grundskola 2 använder sig inte av någon kamratstödjarorganisation. De jobbar 
istället med faddring, vilket betyder att äldre elever faddrar yngre elever på olika sätt. 
Det går ut på att skapa en bra kontakt mellan alla elever. Rektor 2 förklarar att 
eleverna har blivit ihop-parade, ettor och fyror, tvåor och femmor, och treor och 
sexor. Faddrarna ansvarar för olika aktiviteter, syftet med detta är att skapa 
kontakter.  
 
På en av skolorna använder personalen sig av sociala samtal, vilket är något som 
används för att prata enskilt med varje elev, för att se hur eleven mår och om det är 
något som känns oroligt. De sociala samtalen förklaras vara bra då eleven får en egen, 
ensam tid med läraren där det finns chans till ventilering. Rektor 2 säger att dessa 
samtal är bra för att kartlägga hur läget är, men också för att personalen då kan 
”boosta” elever och deras självförtroende. Samtalen gör att personalen får en större 
bild av hur eleverna mår eller hur de trivs på skolan. Det beskrivs som enkelt och 
avslappnat. Fritidspedagogen säger att dessa samtal handlar om både skola och 
fritids och hur det ser ut med kompisar, eller om någon är utanför osv.  
 
Vi frågade informanterna om de genomför några värderingsövningar tillsammans 
med eleverna. Till exempel övningar som bygger på att stärka gemenskap och att 
motverka och främja mobbning. Lärare 1 säger: 
 

Eh, ja, inte jätteofta har vi inte haft det. Men absolut vi har ju haft det någon gång. Ofta 
läser man ett påstående och så får man ställa sig och så ska man liksom motivera varför. 
Men då är ju sådana påståenden som har med gemenskap och samanhållning och 
trygghet en bra grund att prata om.  

 
”Fyra hörn-övningen” är en övning som flera av lärarna i vår undersökning har 
använt sig av, men ingen nämner att de arbetar med värderingsövningar regelbundet. 
Ofta läggs de in vid behov då problem har uppstått, eller vid enstaka tillfällen. Lärare 
3 säger att det oftast handlar om samtal, men att de kör lite övningar någon gång 
ibland. Övningarna läggs ofta in för att uppmuntra varandra och för att lyfta positiva 
saker. På särskolan arbetar de mycket med övningar och på olika sätt med barnen, 
enligt specialläraren. De arbetar hela tiden med sociala frågor och det är något som är 
väldigt viktigt för deras utveckling. Speciallärare på särskolan säger: 
 

Vi tittar på filmer t.ex. om att känna sig utanför, om att vara mobbad, om hur man ska 
göra istället och hur man ska vara mot varandra. Och på en enkel nivå försöker vi också 
diskutera med barnen efter de här filmerna ”Var det rätt eller var det fel som de gjorde?” 
mycket för att man ska bygga det här liksom att de ska vara rädda om varandra i klassen.  

 
Vi frågade våra informanter om eleverna får veta syftet av de olika 
värderingsövningarna när en sådan har gjorts. Lärare 3 säger att de pratar om syftet, 
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och att de efter lektionen går igenom vad man har lärt sig. Detta gör personalen för 
att eleverna ska bli medvetna om varför man gör olika saker. Alla informanter 
menade att det är väldigt viktigt att eleverna är medvetna om varför de gör 
någonting, men en del var osäkra på om eleverna faktiskt är det. Lärare 1 säger att de 
pratar lite om syftet men att de inte går in så djupt på det. Men hon säger att de 
däremot ofta pratar om syftet när de gör olika värderingsövningar.  
 
Rektorerna berättade att de själva inte är så insatta i om eleverna får veta vad syftet 
är, utan det är något som pedagogerna har mer koll på och arbetar utefter. Dock 
nämnde de att det bör vara något som görs och följs upp. Rektor 2 säger: 
 

Ja, det måste man veta, för annars så finns det inget syfte med det, om de faktiskt inte 
vet vad det grundar sig i. Men jag kan ju tänka mig, om jag ska vara ärlig, att det kan se 
lite olika ut. Jag tänker att det är självklart, men det vore dumt att svara att det är så, för 
jag vet faktiskt inte.  

 
Rektor 2 förklarar hur viktigt det är att alla på skolan är lika mycket involverade i det 
förebyggande arbetet. All personal på skolan - fritidspedagog, slöjdlärare eller 
idrottslärare, alla är lika delaktiga och viktiga för att organisationen ska fungera. Han 
säger att alla har lika stort ansvar. Därför brukar man på skolan prata om 
”närstående personal” istället för att kanske säga just ”klasslärare” eller 
”förskolelärare”. 
 
Skolorna arbetar förebyggande på olika sätt, men lärare 3 menar att hon alltid 
försöker gå på sin magkänsla när det gäller det mesta. Hon menar att det är viktigt att 
man är uppmärksam. Hon säger att de jobbar väldigt mycket förebyggande i 
klassrummet, speciellt med den sociala biten, om hur man är en god kamrat till 
exempel. Hon menar att det är grunden till en bra skolmiljö för alla elever. 
 
Informanterna tycker att de arbetar på relativt lugna skolor. De tycker att det finns 
små och vardagliga saker som man kan göra för att motverka mobbning och 
kränkande behandling. Att skapa en sammanhållning mellan eleverna är något som 
alla anser är det viktigaste för en god skolmiljö. Lärare 1 säger: 
 

Så har det ju skapats liksom en vi-känsla, och det tror jag är väldigt bra för att förebygga 
just mobbning och sådär. Att det finns en vi-känsla, det är inte han eller hon och, utan 
det är VI. Så det hoppas jag på att vi ska fortsätta med. 

 
 

4.1.2 Resultaten som personalen inom skolan kan se av deras 
förebyggande arbete 
 
Alla personer vi intervjuat anser att deras förebyggande arbete bidrar till att skolan 
de arbetar på är relativt lugn och har väldigt få fall av kränkningar och mobbning. 
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Flera stycken nämnde även att det förebyggande arbetet bidrar till en bra 
samanhållning i klassen. Rektor 1 säger att de har en lugn skola med få 
kränkningsanmälningar. 
 
Specialläraren som jobbar på särskolan förklarade att resultaten man kan se av deras 
förebyggande arbete mot mobbning är att barnen i gruppen är väldigt snälla mot 
varandra och att de hjälper varandra och stöttar dem som är annorlunda. Hon säger 
också att hon kan märka att barnen tar till sig av det hon säger angående att vara en 
bra kompis. Speciallärare på särskolan säger att hon ibland kan höra sina egna ord 
genom barnen. Hon säger att barnen förmanar varandra genom vuxet språk.  
 
Rektor 1 berättar att hon inte kan komma på ett enda fall av mobbning på skolan när 
det gäller lågstadiet. Det är olika elever som är inblandade varje gång, alltså inga 
upprepade kränkningar av någon elev. Hon säger också att man märker att samtalen 
som trygghetsgruppen för med elever ger goda resultat, konflikterna reds ut och 
ingen behöver känna sig otrygg. Rektor 2 nämner att de på trygghetsenkäterna som 
görs varje år generellt kan se goda resultat och att barnen i stort känner sig trygga på 
skolan, men att han utefter dessa även kan se att de har saker att jobba med. Rektor 2 
säger: 
 

Jag tänker också att man tittar på hur man rör sig, om man tittar inne på skolan, eller 
ute, att det känns lugnt och tryggt. Sedan är det ju inte alltid det, det är situationer där 
barn känner sig utsatta, när man blir kränkt eller slagen, det har vi ju också hela tiden. 
Men ändå så tycker jag den miljö och atmosfär man känner när man är på skolan känns 
bra. 
 

När vi pratade med en person från trygghetsteamet berättade hon mycket om 
faddring. Hon menar att resultaten de kan se av det är att eleverna börjar umgås med 
alla elever. Hon säger att hon kan märka att eleverna inte alltid behöver ha sin bästa 
kompis vid sin sida, utan att de även kan umgås med andra och att det fungerar bra. 
Hon berättar också att hon märkt att nästan alla barn verkar känna sig trygga och att 
de vågar räcka upp handen och säga vad de tror är rätt svar, det är inga 
klasskompisar som skrattar om man säger fel. Hon kan se en lugn och harmonisk 
grupp där man vågar misslyckas.  
 
 

4.1.3 Förebyggande arbete i jämförelse till direkta åtgärder 
 

Alla våra informanter anser att det förebyggande arbetet mot mobbning är minst lika 
viktigt som direkta åtgärder, flera av dem tyckte till och med att det förebyggande 
arbetet är viktigare. Flera av informanterna sa att om man jobbar mycket med det 
förebyggande arbetet så behöver man förhoppningsvis inte göra lika många direkta 
åtgärder. Speciallärare 1 säger: 
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Det förebyggande är ju otroligt viktigt, för då tror jag att de direkta åtgärderna blir färre. 
Så de är ju beroende av varandra. Samtidigt som när det händer saker så tror jag inte att 
man kan säga till eleverna att ”jaja”, och sen bara lägga locket på, utan jag tror ju att 
båda sakerna behövs. Men jobbar man förebyggande så tror jag att man får det lugnare 
som lärare. 
 

När vi däremot frågar våra informanter om vilket man lägger ned mest tid på, på det 
förebyggande eller på direkta åtgärder, svarar nästan alla att det nog tyvärr blir lite 
mer tid på direkta åtgärder. De skulle dock vilja lägga mer tid på det förebyggande 
arbetet. Lärare 1 säger att det förebyggande ju egentligen är bättre än de direkta 
åtgärderna, men att det är väldigt mycket här och nu när man jobbar ute i 
verkligheten, vilket bidrar till att det läggs mer tid på direkta åtgärder. 

 

Rektor 1 känner också att det läggs mer tid på de direkta åtgärderna, hon tror att man 
lättare hamnar där, kanske på grund av tidsbrist eller att man kanske har lite svårt att 
greppa hur man ska jobba förebyggande. Hon vill dock att mer tid ska läggas på det 
förebyggande arbetet.  
 
Den enda informanten som ansåg att hon lägger ned mer tid på det förebyggande än 
på direkta åtgärder var en speciallärare på särskolan. Hon säger: 
 

Alltså förebyggande är ju allt. Man måste ju jobba förebyggande. Men det är ju både och, 
åtgärder är det ju också då, man behöver ju inte ha så många åtgärder om man jobbar 
förebyggande kan väl jag känna. Det är ju inte lika mycket att man behöver lägga ner lika 
mycket energi på det då. Vi lägger nog ner mer på förebyggande.  

  
 

4.1.4 Personalens arbete med uppföljning och utvärdering 
 
Nästan alla personer som fick frågan om hur de jobbar med uppföljning och 
utvärdering sa att det är något som absolut kan förbättras. Flera av dem sa också att 
de kanske inte alltid tänker på att man följer upp och utvärderar, fast man kanske gör 
det genom till exempel samtal. Lärare 1 säger:  
 

Ja samtalet mellan personal som jobbar med barnet som är utsatt eller kanske utsätter, 
det samtalet pågår ju liksom hela tiden. Att man tar ett par minuter när man möts i en 
korridor eller... Det är ju inte så att man glömt någonting, men det kanske inte känns 
som att man uppföljer för att man pratar. Men det är ju en form av uppföljning 
egentligen.  
 

Hon berättar också att de inte har någon särskild plan som gäller uppföljning, utan 
att det mer handlar om sunt förnuft. Hon säger att hon inte gör någon speciell 
uppföljning efter till exempel en värderingsövning, men däremot känner hon av 
stämningen i klassen, och om det är spänt så jobbar man vidare med det tills det har 
släppt.  
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Fritidspedagogen vi intervjuade jobbade inte så mycket med uppföljning och 
utvärdering, och ansåg att det är svårt eftersom att det handlar om socialt arbete. 
Hon tycker att det är lättare att utvärdera och följa upp teoretiskt arbete.  
 
Både rektor 1 och lärare 2 som jobbar på samma skola berättade om att de har 
utvärderingsdagar varje år i juni. På de dagarna träffas hela arbetslaget samt rektor 
och de ska då utvärdera året som gått, både kunskapsbiten och normer och värden. 
Lärarna får då ett antal frågor av rektorn som de ska svara på och prata om. Efter det 
får rektorn alla dessa svar och hon ska därefter utvärdera hur det ser ut på skolan och 
vad man kan förbättra till nästa år.  
 
Flera av personerna vi intervjuat har också berättat om en trygghetsenkät som görs 
varje år. Utefter den utvärderar personalen vad som behöver ändras på skolan för att 
få eleverna att känna sig tryggare. Rektor 2 beskriver även han att de jobbar med 
utvärdering och uppföljning i form av bland annat trivselenkäter, men att de skulle 
kunna bli bättre på det. Han säger:  
 

Ja det är också ett utvecklingsområde tycker jag. Vi gör det ju, alltså jag tänker på 
trivselenkäterna gör vi ju sammanställningar, utvärdering och åtgärdande arbete utifrån 
hur resultatet ser ut. Men vi skulle behöva bli bättre på kartläggning. 

 
 

4.1.5 Åtgärdsprogram 
 
Det var inte någon av våra informanter som berättade att de följer ett helt 
åtgärdsprogram, som exempelvis Friends, Farstamodellen eller Olweusmetoden. 
Däremot sa några stycken att de plockat vissa delar från olika program och gjort 
något eget av det. Rektor 2 säger: 
 

Jag skulle säga att vi har en modell som bygger på Farstamodellen från botten, som vi 
har stuvat om lite i. Jag skulle säga att det är en tillfixad variant att Farstamodellen, där 
det innehåller mycket mer kontakt med vårdnadshavare än vad Farstamodellen gör i 
grunden. 

 
Fritidspedagogen vi intervjuade berättar att hon förut varit med och jobbat med 
Farstamodellen, men att de nu inte jobbar med något speciellt program. Hon menar 
på att Farstamodellen var lite mer av en högstadiemodell, men att den var bra om 
man gjorde om den till skolans egen modell. Hon ansåg att modellen var väldigt 
effektiv i och med att man faktiskt gick och hämtade elever och att det blev ett 
överraskningsmoment som löste en hel del av problemen på skolan. 
Fritidspedagogen menar att det finns för och nackdelar med allt, och att allt hänger 
på hur man väljer att lägga upp saker och ting.  
 
Det var några som hade använt sig av hela åtgärdsprogram förut, men avslutat på 
grund av olika anledningar, till exempel att det blev för kostsamt. Speciallärare 1 
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säger att de använde sig av Friends från början, men att det var väldigt kostsamt. De 
ansvariga på skolan bestämde då att man skulle jobba en del utifrån tankarna och 
idéerna som Friends lyfter, men att man gör det till något eget. Även rektor 1 berättar 
att de tidigare jobbat med olika typer av åtgärdsprogram. Hon säger:  
 

Vi har haft en mix mellan Friends och Farsta tidigare, men just nu skulle jag inte säga att 
vi har någon modell. Utan nu har vi liksom det som vi jobbar med i stunden. Ni fick ju 
den här likabehandlingsplanen tidigare, det är ju det som vi jobbar efter. 

 
Det var även några av våra informanter som inte visste om skolan använde sig av 
något åtgärdsprogram. Lärare 1 säger att hon inte vet om de använder sig av något 
speciellt program, men att hon tror att Friends hade ett litet finger med i spelet 
tidigare. Inte heller lärare 2 vet om de använder något åtgärdsprogram eller inte. Hon 
säger att hon inte är så insatt i det men att trygghetsgruppen förmodligen har mer 
inblick i det.  
 

4.1.6 Personalens tankar om hur deras förebyggande arbete kan 
förbättras 
 
När vi frågade våra informanter om hur deras förebyggande arbete kan förbättras 
nämnde specialläraren att de tidigare haft mycket mer sociala arbeten, men att det nu 
minskat på grund av mer och mer kunskapskrav i läroplanen. Hon säger: 
 

Enligt min personliga uppfattning, så har det där inte riktigt kanske hållits och det är väl 
framförallt efter nya läroplanen med alla kunskapsmål och sådär och klasslärarna 
känner sig väldigt stressade över att det är så mycket kunskaper som eleverna ska ha.  

 
Enligt specialläraren finns det alltså inte lika mycket tid och utrymme för att arbeta 
med klassklimatet. Men på särskolan fungerar det annorlunda. Enligt specialläraren 
där har de mycket mer tid för just det förebyggande arbetet. Specialläraren på 
särskolan säger att hon tycker att de jobbar på ett bra sätt och att de pratar väldigt 
mycket om hur de ska förhålla sig till eleverna. Hon säger också att de får mycket tid 
till dessa saker och att det är väldigt bra. 
 
Vi frågade Rektor 1 om deras förebyggande arbete utanför klassrummet, till exempel 
på rasterna. Han förklarar att det är något som kan förbättras och att rastaktiviteter 
bör vara något som borde införas. Det kan hjälpa eleverna mycket samt motverka att 
vissa elever blir utsatta. Men enligt honom är det svårt då det är en resursfråga. 
 

 
Alla informanter från grundskola 2 berättade om en utbildning som de snart ska få 
genomföra. Utbildningen kommer från Skolverket och heter ”7-timmar” och har ett 
förebyggande syfte. All personal på skolan ska gå utbildningen och den pågår i just 
sju timmar. Specialläraren berättar även hon om detta. Hon säger att man ska få 
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hjälp av den här fortbildningen och att personalen sedan ska kunna arbeta mer aktivt 
i sin klass och i sina elevgrupper. Utbildningen ska göras för att följa upp arbetet, och 
för att se över rutinerna de har kring just det förebyggande arbetet. Det har inte varit 
dåligt innan, men de menar att man alltid kan bli bättre, och att det är viktigt att se 
över sina rutiner och bli tydligare. 
 
Förutom 7-timmarsutbildningen, frågade vi informanterna ifall de fått någon slags 
utbildning inom att arbeta just förebyggande. Vissa hade mer och andra mindre. 
Rektorerna har mycket erfarenhet med sig, eftersom de arbetat både som lärare och 
speciallärare under många år innan de blev rektorer. Men de har ingen utbildning 
som är direkt förebyggande i rektorsrollen, utan de menar på att de får sin utbildning 
genom erfarenhet. Rektor 2 säger: 
 

Men så har jag otroligt mycket med mig utifrån, då jag arbetat med genus och 
likabehandlingsfrågan under massor med år. Så i och med det så har jag ju fått massor 
med utbildning, men den har inte varit specifik riktad mot rektorsrollen. 

 
Några av lärarna vi intervjuat har fått en utbildning genom ett specifikt 
åtgärdsprogram, som till exempel Friends eller Farsta som också är riktade mot 
förebyggande insatser. Men det var flera som inte fått någon utbildning alls. Lärare 1 
säger att hon inte fått någon utbildning om förebyggande åtgärder, det enda är att 
man ska läsa likabehandlingsplanen då och då. Hon säger att hon inte känner sig 
trygg i sin kunskap, både för att hon inte är van och för att varje fall i sig är unikt. 
Hon skulle därför önska att hon fick mer utbildning. 
 
Alla informanterna menar att arbetet alltid kan förbättras. All personal som arbetar 
på skolan måste ha ett gemensamt förhållningssätt för att det ska fungera. Det är 
också viktigt att personalen är engagerad och har ett intresse för att man ska kunna 
se något bra resultat. Rektor 2 förklarar: 
 

Att man känner att; ”Det här ska vi göra, det här är ett krav”. Jag tror att vi är på god väg, 
men vi är inte riktigt där än. Tyvärr så handlar det ibland om pedagogernas egna 
intressen och hur viktigt att de tycker att det är, eller inte.  
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4.2 Resultatsammanfattning 
 
Alla informanter säger att de jobbar förebyggande för att motverka mobbning på 
olika sätt. Gemensamt för alla är att de på skolan har någon typ av 
samtalsteam/trygghetsgrupp, dit personalen vänder sig om de känner att de behöver 
hjälp med ett specifikt fall, eller att de behöver hjälp med det förebyggande arbetet. I 
dessa grupper ingår det blandad personal, ofta finns till exempel skolsköterska, 
kurator, specialpedagog, lärare, förskolelärare och fritidspedagog med i gruppen. 
Ofta försöker lärarna först och främst lösa problemen på egen hand, men om detta 
inte går kan man vända sig till samtalsteamet/trygghetsgruppen. Denna grupp träffas 
ungefär en gång i veckan eller en gång varannan vecka, för att gå igenom olika fall 
eller andra frågor som behöver tas itu med.  
 
På båda skolorna vi gjort våra intervjuer på gör man trygghetsenkäter varje termin 
för att kontrollera hur eleverna mår och om skolmiljön är bra. Utefter dessa enkäter 
funderar man sedan på hur man kan förbättra saker som är mindre bra enligt 
enkäterna. Mycket av arbetet mot mobbning som sker på de båda skolorna görs efter 
att man fått fram resultatet av dessa enkäter.  
 
För att motverka mobbning ute på rasterna har båda skolorna ett rastvaktssystem. De 
har bestämt sig för att alltid ha mycket personal ute på rasten som är utplacerade 
runt hela skolgården. All personal som är ute ska ha gula västar på sig så att eleverna 
ser vilka personer de kan vända sig till. En sak som skiljer mellan de två skolorna vad 
gäller raster är att en av skolorna har rastlekar. Dessa rastlekar ansvarar personalen 
på fritids för och de är till för att få med barn som kanske inte har någon att leka med, 
men även för att ge barnen nya idéer till lekar. Den andra skolan som inte har någon 
typ av rastlekar skulle enligt rektorn verkligen vilja ha det, men i dagens läge fungerar 
inte det på grund av bristen av resurser.  
 
En av grundskolorna har en kamratstödjarorganisation. Kamratstödjarna ska finnas 
där för att hitta på lite roliga aktiviteter och för att skapa en bättre sammanhållning 
mellan olika elever och klasser. Den andra grundskolan har inga kamratstödjare, 
däremot jobbar de med faddring, som verkar gå ut på ungefär samma sak som den 
första skolans kamratstödjarorganisation.  
 
Flera av lärarna säger att de jobbar med olika värderingsövningar då och då, men inte 
speciellt ofta. Dessa övningar läggs oftast in vid behov, när man till exempel märker 
av en dålig stämning i klassen eller att någon konflikt har uppstått. Oftast görs syftet 
med dessa övningar tydliga för eleverna i form av samtal. Dock menar lärarna att de 
måste bli bättre på att gå igenom syftet av övningarna med eleverna. På särskolan 
arbetar man mer regelbundet med olika typer av övningar och sociala frågor, till 
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exempel tittar man på olika filmer om mobbning och diskuterar sedan dessa med 
varandra.  
 
Alla våra informanter anser att det förebyggande arbetet mot mobbning är väldigt 
viktigt, men flera av dem säger att det nog tyvärr läggs mer tid på de direkta 
åtgärderna. Alla är dock eniga om att om man gör ett bra förebyggande jobb behövs 
det inte lika mycket direkta åtgärder.  
 
På de båda skolorna anser personalen att uppföljning och utvärdering är väldigt 
viktigt för att kunna utvecklas. Personalen känner att detta är något de kan bli bättre 
på. De berättar också att de ibland kanske gör uppföljning utan att tänka på det, i 
form av till exempel samtal. På en av skolorna har man utvärderingsdagar varje år 
där personalen både går igenom kunskapsbiten och normer och värden. Dessa dagar 
fungerar bra och bidrar till utveckling och förbättring.  
 
Ingen av skolorna vi gjorde våra intervjuer på följer ett helt åtgärdsprogram som till 
exempel Friends eller Farstamodellen. Däremot har de tagit inspiration från olika 
program och gjort något eget av det. En av rektorerna menar på att det alltid finns 
några negativa saker med de olika programmen och att det då är bättre att plocka ut 
de bitarna som man anser är bra. 
 
Personal på de båda skolorna känner att de kanske jobbade mer med förebyggande 
arbete och sociala frågor förut, men att det nu har kommit så mycket kunskapskrav 
att det inte riktigt hinns med, tyvärr. En av grundskolorna ska gå en så kallad ”7-
timmars” utbildning från Skolverket, som är till för att man ska bli bättre på att jobba 
förebyggande.  
 
All personal vi intervjuat på de båda skolorna anser att de har relativt lugna skolor 
och att deras förebyggande arbete mot mobbning verkar fungera bra, men att det 
självklart alltid kan bli bättre. Personalen kan se att de flesta elever är snälla mot 
varandra och att det finns en bra sammanhållning. Dock tycker nästan alla att man 
alltid kan jobba mer och bli bättre på det. På särskolan är man däremot nöjd med hur 
man jobbar, man känner att man får tillräckligt mycket tid till dessa saker.  
 

4.3 Tolkning av resultat utifrån ett socio-kulturellt perspektiv 
 
Här tolkar vi vårt resultat kopplat till vårt teoretiska perspektiv som har sin 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Perspektivet beskrivs av psykologen 
Lev Vygotskij som menar att det är i samspel med andra människor som man 
utvecklar sitt lärande (Skolverket, 2011b). Alla informanter berättar om att de anser 
att det är viktigt att arbeta med samtal och kommunikation för att motverka 
mobbning och kränkande behandling.  
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Samtliga informanter berättar att det är genom kommunikation på olika sätt som 
man bäst arbetar med och förebygger mobbning och kränkande behandling. 
Eftersom mobbning och kränkningar är en social interaktion måste det också 
hanteras och lösas på ett socialt sätt. Enligt det sociokulturella perspektivet används 
språket i sig och kan ses som ett verktyg, och det är med språket som redskap som vi 
människor förstår världen omkring oss (Säljö, 2010). Informanterna vi intervjuar 
berättar om hur viktigt det är för eleverna att kunna få en insikt i andra människors 
beteende och tankar, att vi alla är olika. Därför kan värderingsövningar fungera som 
förebyggande mot mobbning. Vid övningarna får eleverna samtala och samarbeta 
med varandra, samt ge en lärdom om varandras tankar och olikheter. Eftersom 
övningarna handlar om sociala arbeten kan det skapa bättre relationer och ett bättre 
klimat mellan eleverna, förklarar informanterna.   
 
Från det resultat vi fått fram från våra intervjuer använder man språket i 
förebyggande insatser mot mobbning och kränkningar på båda skolorna. 
Värderingsövningar är något som informanterna arbetar en viss del med, där 
eleverna får chans till att diskutera och skapa en bättre gemenskap. Vi fick till svar att 
det kanske inte arbetas tillräckligt mycket med just värderingsövningar på alla plan, 
men att det var något som alla ansåg var viktigt och ville arbeta mer med, just för att 
det skapar bättre relationer och ger en främjande effekt mot till exempel mobbning. 
Kamratstödjare är något som också används i skolorna. Där får eleverna tillfällen att 
samtala med varandra och andra vuxna på skolan om vad de tycker kan förbättras, 
samt att de fungerar som ett stöd för alla elever som känner sig utanför av olika 
anledningar. Lärarna förklarade att samtalen bidrar till, vad de kan se, en positiv 
effekt. En av skolorna arbetar med faddring, vilket går ut på att äldre elever ”paras 
ihop” med yngre elever för att stödja och stötta dem. Tillsammans utför de 
aktiviteter, till exempel läsning eller uteaktiviteter. Detta förklarades vara en 
möjlighet till att eleverna ska kunna interagera med varandra, lära sig av varandra, 
samt skapa bättre kontakter mellan eleverna. 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet är språket ett redskap för lärande (Säljö, 
2010), och detta stämmer överens med hur informanterna arbetar förebyggande mot 
mobbning. Samtal är något som anses vara viktigt och att ha en bra kontakt i klassen 
bland eleverna. Att samtala med eleverna anses vara viktigt för att få en bild av hur 
eleverna mår eller om något bör behandlas. Detta stämmer överens med vad Kalick 
(2011) skriver om i sin undersökning, nämligen att lärare märkte av en brist på social 
kompetens hos sina elever. De ansåg att det är viktigt att eleverna får arbeta med 
övningar där vänskap ligger till en grund och att man pratar mycket om empati för att 
lära sig mer om varandra, vilket i sin tur motverkar mobbning (Kalick, 2011). 
 
Att man lär sig genom språket och att kunna kommunicera för att motverka 
mobbning och kränkande behandling visas även genom personalens gemensamma 
arbete. Båda skolorna har berättat att de arbetar med ett slags ”antimobbningsteam”, 
som de idag kallar trygghetsteam och samtalsteam. I teamen arbetar personalen med 
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frågor som rör just mobbning och diskuterar ärenden tillsammans. Det anses vara 
väldigt viktigt att kunna kommunicera för att få lärdom samt kunna arbeta 
förebyggande. Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att det är viktigt att 
personalen får tid och möjlighet till samtal och reflektion sinsemellan för att kunna 
arbeta främjande och förebyggande.  
 
Genom det som resultatet visar har allt förebyggande arbete med samspel och 
kommunikation att göra, vilket också är det som det sociokulturella perspektivet 
pekar på. Den individuella kunskapen utvecklas genom samspel och relationer med 
andra människor. Enligt Pennbrant (2009) utvecklar man sitt lärande genom att 
kunna tolka och få kunskap om omvärlden tillsammans med andra. Detta anser vi 
vara vårt viktigaste resultat, att allt förebyggande arbete har med samspel och 
kommunikation att göra, vilket också överensstämmer mycket väl med det 
sociokulturella perspektivet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!
!
!
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras och reflekteras tankar och funderingar kring metoden och 
resultatet under rubrikerna ”Metoddiskussion” och ”Resultatdiskussion”. Vad som 
sedan kommit fram i studien har presenterats under rubriken ”Slutsats”. Under en 
rubrik ”Förslag på fortsatt forskning” diskuteras olika tankar om hur man kan forska 
vidare inom ämnet i studien. Slutligen presenteras funderingar om hur 
undersökningen kan ha en betydelse för läraryrket under ”Undersökningens 
betydelse för läraryrket”. 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde att använda oss av intervjuer som metod för att få en uppfattning om hur 
personal arbetar förebyggande mot mobbning och kränkande behandling på två 
grundskolor. Det finns olika typer av intervjuer att utföra, och detta skriver Bryman 
(2011) om och dessa är strukturerade, ostrukturerade samt semistrukturerade 
intervjuer. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer, då vi ansåg att intervjuerna 
blev mer öppna på det sättet. Med semistrukturerade intervjuer menas det att de som 
intervjuar kan vara anpassningsbara och välja lite fritt i vilken ordningsföljd man 
ställer frågorna, samt ställa följdfrågor om det behövs.  
 
Vi valde att ha med fem huvudfrågor och åtta följdfrågor i vår intervju. Vi valde ut 
våra intervjufrågor med grund i vårt syfte och frågeställningar. Vi fick tillräckliga svar 
på alla våra frågor. Dock känner vi nu i efterhand att några av frågorna kunde 
plockats bort. Under intervjuerna ställdes en fråga som handlade om skillnaden 
mellan förebyggande arbeten vad gäller pojkar och vad gäller flickor, den frågan 
plockades sedan bort då vi ansåg att den inte var tillräckligt bunden till våra 
frågeställningar och vår studie. Alla frågorna gjorde att vi fick ett väldigt stort resultat 
som var svårt att begränsa när vi väl skulle komma fram till vårt resultat. 
Intervjuerna utförde vi enskilt med varje informant, just för att vi ville ha personliga 
svar och för att ingen skulle behöva påverkas av någon annans tankar och svar. 
 
Under intervjuernas gång spelade vi in ljudet för att lättare kunna spara och bearbeta 
dem. Vi anser att ljudinspelningen var viktig då vi lätt kunnat gå tillbaka och lyssna 
ifall det skulle finnas några frågetecken. Det var också till en fördel då vi sedan 
transkriberade intervjuerna. Transkriberingen har varit värdefull då vi lätt kunnat 
tolka resultatet noga samt kunnat se allt i detalj. Vi fick också en större överblick över 
vad vi samlat in från intervjuerna. 
 
Om vi hade använt oss av observationer tänker vi att det hade blivit svårt att få fram 
ett tydligt resultat, då personalens förebyggande arbete är något som är ett långsiktigt 
mål och som är svårt att se ute i skolans vardagsverksamhet. Vi funderade även på 
om det skulle vara intressant att utföra intervjuer med elever. Vi tyckte att det hade 
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varit intressant att se deras uppfattning om mobbning och om de ansåg att det var 
något som de märkte att man arbetade med på skolan. Vi drog dock slutsatsen att det 
kunde bli svårt att få fram ett tillräckligt resultat genom detta. Dels för att vi kan 
tänka oss att det kan vara svårt att få tillräckliga svar från så pass små elever då det 
förebyggande arbetet kan vara omedvetet för dem, dels för att tiden för det inte 
fanns. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Alla våra informanter känner att det läggs för lite tid på det förebyggande arbetet mot 
mobbning. De förklarar att det kanske är så för att de känner att det råder både 
tidsbrist och resursbrist. En av rektorerna förklarar att skolan har två ben att stå på, 
ett är kunskapsmålen och ett är normer och värden. När kunskapskraven nu har 
blivit större och fler hamnar tyvärr det andra benet, normer och värden, i 
skymundan. På särskolan däremot känner de att de jobbar bra med det förebyggande 
arbetet mot mobbning och att man får mycket tid till just detta. Kan detta förklaras 
genom att man på särskolan inte har lika mycket kunskapskrav på sig? Och att de 
därför har mer tid till att jobba med de sociala bitarna?  
 
Vi anser att det är synd att det sätts så stort fokus på alla kunskapskrav och att 
arbetet mot mobbning och relationsarbete hamnar lite i skymundan. Samtidigt 
förstår vi att det är svårt att hitta en balans mellan dessa två. Men det är ju också så 
att trygga relationer är en viktig förutsättning för lärande (Frelin, 2012), så om man 
jobbar mer med det sociala och med att stärka relationer kommer eleverna också ha 
lättare att uppnå kunskapskraven. Det ena behöver alltså inte utesluta det andra. 
Även i det sociokulturella perspektivet av Vygotskij handlar det mycket om att man 
lär sig i gemenskap med andra (Pennbrant, 2009), vilket gör att det är viktigt med 
relationsarbete. Om det är så att man inte jobbar mycket med att bygga upp 
relationerna i en klass kan det bidra till att om en person mobbar någon annan kan 
det bli så att flera från klassen ansluter sig till mobbaren, detta kallas då för en ”social 
smitta”. Detta kan innebära att det skapas ett slags grupptryck som kan göra att fler 
personer ansluter sig eller kanske inte vågar säga ifrån (Thornberg, 2013). För att 
förhindra att sådant sker är det därför mycket viktigt att jobba med relationer och att 
bygga upp dem i klassen. Detta är även något som personalen vi intervjuat är 
medvetna om och säger att de vill lägga mer tid på.  
 
Personalen pratar en del om tidsbrist och resursbrist, samtidigt är alla eniga om att 
om man jobbar mer förebyggande behöver man inte lägga ned lika mycket jobb på 
direkta åtgärder. En av lärarna förklarar att det är väldigt mycket här och nu när man 
jobbar ute i verkligheten och att det därför läggs ned mer tid på direkta åtgärder. 
Kanske behöver de tänka om lite där och tänka att det ju faktiskt blir mindre direkta 
åtgärder om man jobbar mer förebyggande. Men det är säkert lätt att man hamnar 
mer i de direkta åtgärderna och det som händer i stunden, som en av lärarna säger. 
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På särskolan där de valt att jobba väldigt mycket med det förebyggande arbetet 
behöver man inte lägga ned speciellt mycket tid på direkta åtgärder, så vi anser att 
om alla började jobba mer med det så råder det kanske inte lika mycket tidsbrist 
sedan. För det ska ju då innebära att mer tid inte behöver läggas på arbetet mot 
mobbning, men att man ändrar fokus lite.  
 
En av rektorerna pratar om att han skulle vilja införa olika typer av rastlekar, men att 
skolan just nu inte har tillräckligt med resurser till det. På den andra skolan berättar 
rektorn att man har rastlekar en gång i veckan, och att det är personalen på fritids 
som har ansvar för dem. Kanske kan man göra något liknande på den skolan som vill 
införa rastlekar? Man kanske kan se över om det finns personal på skolan som har 
lite tid över till att ansvara för detta. Det behöver ju inte innebära att man ska 
anställa ny personal som ska ha hand om till exempel rastlekar. Om det här fungerar 
och uppskattas av barnen så mycket som det verkar göra så kanske det är värt att 
fundera på.  
 
Nästan alla våra informanter är eniga om att de alltid kan bli bättre och vill jobba för 
att förbättras, vilket känns betryggande. De flesta känner också att de kan bli bättre 
på att följa upp och utvärdera deras arbete med att motverka mobbning. Tyvärr 
verkar det vara så att det glöms bort lite i nuläget, och det är ju synd med tanke på att 
det är svårt att utvecklas och förbättras om man inte följer upp och utvärderar sitt 
resultat av ett arbete. Men personalen säger ju nu att det är något de ska jobba mer 
med, så förhoppningsvis kommer detta att förbättras.  
 
Ingen av skolorna vi gjort våra intervjuer på använder sig av något specifikt 
åtgärdsprogram mot mobbning, som till exempel Farstametoden eller Friends. Man 
har på skolorna skapat egna metoder utifrån olika program, man har helt enkelt 
plockat de delarna man tycker är bra och gjort något eget av det. Enligt Skolverket 
(2011) är detta det bästa sättet att jobba på för att motverka mobbning. Att enbart 
följa ett åtgärdsprogram ger inga goda resultat (Skolverket, 2011b). Även vi tror att 
det bästa är att skapa ett eget program som är anpassat efter den skola man jobbar på 
och vilka förutsättningar man har.  
 
Vi anser att vi fick fram bra resultat av vår frågeställning och det resultat vi kommit 
fram till speglar i hög grad hur vi trodde att resultatet skulle bli. Vi trodde redan 
innan studien att det läggs mest tid på de direkta åtgärderna och när någonting 
händer. Vi har under våra VFU-perioder märkt av lärarnas stress och tidsbrist, 
mycket på grund av alla kunskapskrav som ställs. Därför kunde vi nästan ana att 
tiden inte riktigt finns till att jobba tillräckligt mycket förebyggande mot mobbning. 
Det som var intressant att se och det som förvånade oss lite var att personalen på 
särskolan kände att de inte alls har samma stress och att de faktiskt kände att de hade 
gott om tid till att jobba med det sociala samspelet. Efter denna undersökning så kan 
vi förstå att det har att göra med att de inte har lika mycket kunskapskrav att förhålla 
sig till på särskolan. Lärdomarna man kan dra av denna undersökning är att om man 
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försöker fokusera mer på det förebyggande arbetet mot mobbning så behöver man 
inte lägga ner lika mycket tid på de direkta åtgärderna.  

 

5.3 Slutsats 
 
Vår slutsats är att personals i grundskolans tidiga år på skolorna i studien 
uppfattning är att de arbetar för lite förebyggande mot mobbning och kränkande 
behandling i jämförelse med akuta insatser. Orsaken till detta är att kunskapskraven 
har blivit större och det finns inte tillräckligt med tid till det sociala arbetet och 
arbetet kring värden och normer. Personalen är dock enig om att det är viktigt att 
arbeta förebyggande mot mobbning och att de önskar att de kunde få mer tid till att 
arbeta med detta. När de väl arbetar förebyggande sker det mesta genom samtal och 
kommunikation tillsammans med varandra och eleverna. Ingen av skolorna 
använder sig av något specifikt åtgärdsprogram för tillfället, men vissa har använts 
tidigare och en skola har plockat lite delar från Farstametoden för att skapa ett eget 
program. All personal menar att de kan bli bättre på att följa upp arbetet på skolan, 
det är något som i nuläget inte läggs så mycket tid på, men de menar att det är synd 
då det krävs uppföljning för att kunna förbättra. Trots detta är all personal vi 
intervjuat enig om att de arbetar på en trygg skola med en lugn atmosfär. Enligt dem 
så förekommer det inte mycket mobbning alls. 

 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Efter denna studie känner vi att det skulle vara intressant att forska vidare i hur de 
olika kunskapskraven påverkar personalens arbete kring att motverka mobbning. 
Detta känner vi skulle vara intressant med tanke på att flera av våra informanter 
nämnde att arbetet mot mobbning hamnar i skymundan på grund av alla 
kunskapskrav som ställs från Skolverket. Detta är något som vi anser vara aktuellt 
just nu eftersom det enligt skolorna verkar bli fler och fler kunskapskrav som 
eleverna ska klara av.  

!

5.5 Undersökningens betydelse för läraryrket 
 
Förebyggande arbete mot mobbning och relationsbyggande är en viktig del i skolan. 
Både när det gäller elevernas situation och deras trivsel och för att nå alla 
kunskapskrav som finns. Därför är denna studie pedagogiskt betydelsefull för 
läraryrket. Vi anser att vår studie är relevant för att man som lärare ska börja fundera 
lite mer över hur man kan lägga upp sitt förebyggande arbete mot mobbning och hur 
man ska fördela sin tid på bästa möjliga sätt. Vi anser även att vi med detta resultat 
har kommit fram till att det sociokulturella perspektivet verkar vara någonting man 
kan gå efter, eftersom resultatet visar att allt förebyggande arbete har med samspel 
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och kommunikation att göra, som även det sociokulturella perspektivet framhåller. I 
och med detta anser vi att denna undersökning har en betydelse för läraryrket och för 
hur man kan jobba förebyggande mot mobbning.  
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