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Abstrakt 
Titel: Elevers uppfattningar om en skolas trygghetsplan ”Det är väl någonting som skolan har 
för att alla ska känna sig trygga” 
Författare: Anna Wängman & Ulrika Lindqvist 
Ty av arbete: Examensarbete (10p) 
Handledare: Ingegerd Gudmundson  Examinator: Maud Söderlund 
Program: Lärarprogrammet, Högskolan i Gävle 
Datum: December 2007 

 
 
Syfte 
Studiens syfte var att undersöka vad elever vet om skolans trygghetsplan och hur elever 
uppfattar skolans förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar. Den empiriska 
undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån fyra underfrågor som berör området.  
 
Metod 
Två metoder användes i form av enkätundersökning och gruppintervju. Elever i en klass i år 9 
svarade på en enkätundersökning om mobbning och kränkande behandling och förebyggandet 
av dessa samt skolans trygghetsplan. Tre elever i denna klass deltog sedan i en gruppintervju i 
ämnet.  
 
Resultat 
8 av 13 elever vet att skolan har en trygghetsplan men de vet inte vad som står i den. 9 av 13 
elever vet inte vad en trygghetsplan är. Resultatet visar att eleverna uppfattar att skolan 
arbetar förebyggande med hjälp av kamratstödjarverksamhet och enkätundersökningar 
angående mobbning. Drygt en tredjedel av eleverna uppfattar inte att skolan arbetar 
förebyggande mot mobbning och kränkningar.  
 
Nyckelord: trygghetsplan, handlingsplan, mobbning och kränkningar, förebyggande arbete i 
skolan 
 
Keywords: intervention program, bullying, prevention in school 
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1. Inledning 
Det finns många barn och ungdomar idag som är eller har blivit utsatta för mobbning och 
kränkande behandlingar under hela sin skoltid utan att någon reagerat eller agerat. Rädda 
Barnen beräknar att ca 100 000 barn och ungdomar utsätts för mobbning och kränkningar i 
Sverige varje år (Rädda Barnen, 2007a). Detta får inte hända. ”Varje gång som en ung 
människa blir mobbad i skolan är det ett nederlag för skolan, för alla vuxna, för livet självt” 
(Höistad, 1994 s. 8). Med utgångspunkt i 1994 år läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
(Lpo 94) arbetar skolor runt om i Sverige på olika sätt med att förebygga mobbning och 
kränkningar. Alla som verkar inom skolan skall enligt skollagen § 2 ”aktivt motverka alla 
former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” 
(Utbildningsväsendet författningsböcker 2, 2007a). Hur kan då mobbning och kränkande 
behandling förekomma i skolan? Mobbningsproblematiken är komplex. Skolor upprättar 
handlingsplaner mot mobbning och kränkande behandling. Handlingsplanerna är till för 
elevernas välbefinnande och trygghet. 
 
Sverige har kommit en bit på väg med arbetet mot mobbning och kränkningar då regering och 
riksdag arbetat med lagstiftning under flera år. Första april år 2006 stiftades en nolltoleranslag 
(Malterin, 2007) mot diskriminering och annan kränkande behandling. Lagen innebär bland 
annat att varje skola skall ha en handlingsplan som även innehåller en likabehandlingsplan. 
Det främsta syftet med likabehandlingsplanen är att främja likabehandling samt att motverka 
och förebygga kränkande behandling och trakasserier. Lagen är ett steg i rätt riktning men 
frågan är: Känner eleverna till att det finns en plan för deras egen trygghet? Förankras planen 
i elevernas vardag? 
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2. Bakgrund 
2.1 Historik 
Mobbning har funnits i alla tider men det var inte förrän tidigt på 1970-talet som forskare 
systematisk började göra studier på mobbning. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-
talet började ett starkt samhällsintresse för mobbningsproblematiken uppstå i Sverige, vilket 
snart spred sig till övriga Norden. Heinemann uppmärksammade och synliggjorde problemet 
mobbning genom en artikelserie i Dagens Nyheter i slutet av 1960-talet, vilket skapade debatt 
och öppnade för forskning inom området mobbning (Pikas, 1975). Det var främst Olweus som 
började forska om mobbning i skolor i Norden. Under 1980 och 1990-talet började även 
forskare studera och uppmärksamma mobbning i andra länder, bland andra Japan, USA, 
Canada, England och Australien (Olweus, 1991).  

2.2 Begreppet mobbning 
Ordet mobbning kommer från latinets ”mobile vulgus” som är ett uttryck för ”den lättrörliga, 
opålitliga hopen”. I Sverige används ordet mobbning som har försvenskats och kommer ifrån 
engelskans ”mob” (Maltén, 1998 s. 163). 
  
Svenska Akademins ordlista beskriver mobbning som ”kamratförtryck” och mobba ”utesluta 
ur kamratkretsen, illa behandla, förtrycka kamrat” (Svenska Akademins ordlista, 1998 s. 548).  

2.3 Normer och värden enligt organisationer och styrdokument 
Förenta Nationernas Barnkonvention – ett skydd för barn 
I FN: s barnkonvention artikel 2 fastställs att alla barn skall skyddas mot alla former av 
diskriminering. I artikel 6 slår barnkonventionen fast att konventionsstaterna efter bästa 
förmåga skall tillgodose barnets utveckling och överlevnad. Vidare skriver barnkonventionen 
i artikel 16 att inget barn skall utsättas för ”olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende”. 
Enligt barnkonventionens artikel 19 skall konventionsstaterna utföra de åtgärder som krävs i 
utbildningssyfte för att barn skyddas mot alla former av kränkande behandling, såsom psykisk 
eller fysisk våld eller andra skador och övergrepp (FN: s Barnkonvention, 1989).  
 
Skollagen 
Skollagen 1 kap. 2 § säger att all verksamhet i skolan skall vila på en demokratisk grund samt 
främja varje elevs egenvärde. I skollagen står även att skolan skall främja utvecklingen hos 
eleverna i enlighet med demokratiska värderingar, vilket skall bidra till att de blir goda 
samhällsmedlemmar med känsla för ansvar (Utbildningsväsendet författningsböcker 2, 
2007b).   
 
Rädda Barnen och vuxna som förebilder 
Rädda Barnen anser att alla vuxna i skolan har en skyldighet och ett stort ansvar för att 
trygghet och ett lugn skall infinnas i skolan. De hävdar att om vägledning, bra vuxna 
förebilder och vuxenstöd saknas i skolan, finns en risk att otrygghet, kränkningar och 
utanförskap breder ut sig. Rädda Barnen tycker att ledarskapet i skolan behöver förtydligas 
(Rädda Barnen, 2007b).  
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Lpo 94 
Lpo 94 baseras på skollagen, vilket innebär att staten fastställer riktlinjerna för skolans 
verksamhet. I Lpo 94 står följande: 
 
 Alla som arbetar inom skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för 
 samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 
 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor och aktivt 
 motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper (Lpo 94 s. 13). 
 
Ett av skolans uppdrag är att utveckla en värdegrund som skall förankras hos eleverna. 
Eleverna skall känna delaktighet och gemenskap samt skapa en förståelse för andra 
människors livsvillkor.  

 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen 
skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser (Lpo 94 s.5).  

 
Ny lag gällande diskriminering och annan kränkande behandling 
Den nya barn- och elevskyddslagen (2006:67) innebär ett förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling i skolan. Lagen trädde i kraft i april 2006. Lagens syfte är att 
skolans ansvar skall förtydligas när det gäller att säkerhetsställa alla barns trygghet i skolan. 
Lagen innebär att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion, kön, 
funktionshinder eller sexuell läggning förbjuds i skolan. Barn och elever får också ett lagligt 
skydd mot annan typ av kränkning, som till exempel mobbning (Utbildningsväsendets 
författningsböcker 2, 2007c). 
 
En av punkterna i lagen beskriver hur varje skola är skyldig att ha en likabehandlingsplan. På 
var skola är rektorerna skyldiga att se till att en plan finns. Likabehandlingsplanens syfte är att 
förebygga och motverka mobbning och kränkningar samt att främja likabehandling. Planen 
skall redovisa åtgärder och hållas aktuell. Varje år skall en uppföljning av planen göras. På 
skolorna finns redan andra dokument som kallas vid olika namn beroende på deras karaktär. 
Om planerna som finns på skolorna uppfyller lagens krav på hur en plan skall se ut så behöver 
skolorna inte göra om dessa. I den skriftliga kvalitetsredovisningen som upprättas årligen 
skall uppföljning och utvärdering av planerna finnas med. Elevernas delaktighet och 
inflytande i utformandet av planerna är av stor vikt. Även föräldrarnas delaktighet i arbetet 
mot diskriminering och annan kränkande behandling är viktig, därför är information från 
skolan nödvändig (Malterin, 2007). 
 

Barn och elevombudsmannen (BEO) om mobbning/kränkningar och 
likabehandlingslagen 
BEO anser att det blivit tydligt för honom att mobbning och kränkande behandlingar är ett 
omfattande problem på många skolor. Det är ett problem som har att göra med arbetsmiljön 
på skolan. Han påpekar att det kan röra sig ifrån allt emellan enstaka kränkningar eller 
utfrysningar till ren mobbning och fysiska tilltag som misshandel. BEO anser att skolorna i 
stor utsträckning oftast saknar likabehandlingplaner, trots att det är lag på att det skall finnas 
på varje skola. BEO tycker att det förebyggande arbetet mot kränkningar och mobbning inte 
prioriteras i dagens skola. Det blir svårt att arbeta för bra resultat om skolan inte först ser till 
att skapa en miljö som är trygg, hävdar denne. Lärare och elever har rätt till arbetsro och 
trygghet. Ett förebyggande arbete mot kränkningar är positivt för hela skolmiljön, tycker 
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BEO. Mobbningsbegreppet står för allt mellan enstaka kränkningar till ren mobbning. Det är 
viktigt för skolor att definiera begreppen, så att eleverna vet vad de får och inte får göra mot 
varandra. Små konflikter kan accelerera till grövre kränkningar, därför får lärare aldrig 
acceptera det utan ta tag i saker från början, anser BEO (Norman, 2007).  

2.4 Mobbning 
Olika typer av mobbning 
Höistad (2001) anser att det är viktigt att förstå att enskilda mindre trevliga händelser inte ska 
ses som mobbning, utan det ska finnas en systematik i händelserna. De ska vara riktade mot 
en och samma person och upprepas under en längre tid. Han beskriver tre olika typer av 
mobbning: tyst mobbning, verbal mobbning och fysisk mobbning. Enligt Höistad är den tysta 
mobbningen den vanligaste och mest svårupptäckta mobbningen och kan orsaka stor skada, 
då det oftast utspelar sig i det fördolda. Den tysta mobbningen kan innebära att inte svara på 
tilltal, göra minspel, sucka, himla med ögonen och titta menande på någon. Den verbala 
mobbningen kan enligt Höistad vara att retas och att håna andra, trakassera eller sprida falska 
rykten, kommentera kläder och frisyr. Denna typ av mobbning kan vara lättare att 
uppmärksamma än den tysta mobbningen. Den fysiska mobbningen beskriver Höistad som 
den kränkning vilken är lättast att upptäcka, då den ger uttryck genom till exempel knuffar, att 
medvetet stå i vägen för en kamrat samt tjuvnyp (Höistad, 2001). Olweus beskriver på 
liknande sätt två olika former av mobbning; direkt mobbning och indirekt mobbning. Vid 
direkt mobbning reagerar oftast mobbarna genom relativt öppna angrepp mot offret. Indirekt 
mobbning, som kan vara svårt för en lärare att se, sker i form av social utfrysning eller 
isolering (Olweus, 1991). 
 
Mobbning – Ett samband mellan individ och miljö 
Enligt Höistad (2001) avgör flera olika faktorer om mobbning skall uppstå. Dessa faktorer är 
klimatet på skolan, skolledningens inställning, engagemang, erfarenhet, och lyhördhet hos 
skolpersonal och föräldrars inställning. Olweus (2003) skriver att omfattande forskning visar 
att mobbning och kränkningar i skolor har ökat. Vidare beskriver Olweus flera vanliga myter 
om mobbning. Han anser att det finns missuppfattningar om att mobbning skulle vara 
konsekvenserna av en stor klass eller skolans storlek, tävling om betyg, misslyckande i skolan 
eller dåligt självförtroende och osäkerhet. Det är också många som tror att elever med 
glasögon, överviktiga elever eller elever med annorlunda etniskt ursprung eller med en annan 
dialekt upplever mest risk för att bli offer för mobbning. Olweus (2003) skriver att endast ett 
fåtal eller ingen av de här hypoteserna har fått stöd i empiriska dataundersökningar. Han anser 
att vi måste se till andra faktorer för att hitta ursprunget till varför mobbning uppstår, på 
individnivå och miljönivå. Han beskriver i likhet med Höistad (2001) att miljömässiga 
faktorer såsom attityder, uppträdande och rutiner för framträdande vuxna, lärare och rektorer 
spelar en viktig roll i hur mobbning visar sig i klassrum och skolor. Attityder och rutiner hos 
vuxna i skolvärlden kan antingen förvärra eller hindra elevers aggressioner mot klasskamrater 
(Olweus, 2003).  
 
Flera forskare anser att mobbning är ett gruppfenomen (Heinemann, 1987; Olweus, 1991; 
Höistad, 2001). Likt Heinemann skriver Höistad att i sökandet efter sin identitet kan 
människor utöva makt över andra individer, vilket görs för att kompensera den egna 
maktlösheten. Höistad beskriver makt och rädsla som två starka drivkrafter bakom mobbning. 
Dessa drivkrafter hjälper maktutövaren att nå målet. I rädsla för att förlora gemenskapen kan 
människor göra saker de aldrig annars skulle göra (Höistad, 2001). Myndigheten för 
skolutveckling skriver att kränkande behandling ytterst sällan beror på en enda person utan att 
det sker genom ett samspel mellan individ och miljö (MYS, 2003). 
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2.5 Förebyggande åtgärder mot mobbning och kränkningar 
Trygghetsarbete enligt forskare och en pedagog 
Ett sätt att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkande behandlingar är enligt Pikas 
(1987) att arbeta med elevers tankar och känslor. Genom att förebygga destruktiva känslor 
och tankar förebyggs även onda handlingar såsom mobbning och våld. Även pedagogen 
Høiby (2004) anser att mobbning kan förebyggas. Genom att hela tiden arbeta med sitt eget 
förhållningssätt i förhållande till eleverna samt arbeta på ett organiserat sätt med elevernas 
sociala relationer, förebyggs mobbning. Hon beskriver att arbetet med elevernas sociala liv 
skall utföras kontinuerligt, även då problem inte finns. Vidare anser Pikas (1987) att om 
skolan skall fostra demokratiska medborgare som står för ickevåld, så måste skolan lägga tid 
och kraft på att träna eleverna till att kommunicera med varandra. Han anser att 
kommunikation är nödvändigt för elevernas förmåga till konfliktlösning. 
  
Heinemann (1987) anser att skolmiljön och skolors attitydklimat är viktiga delar i det 
förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Miljön och klimatet påverkas 
till stor del av vuxnas ansvar och agerande. Vidare skriver Heinemann att skolmiljön har 
påverkan på individer och gruppers mognad och utveckling. Detta medför att skolmiljön har 
”ett avgörande inflytande på morgondagens samhälle” (Heinemann, 1987 s. 183). Därmed 
anser han att alla vuxna bär ansvar för barnens och samhällets utveckling. Höistad (2001) är 
av samma åsikt då han anser att det viktigaste i det förebyggande arbetet mot mobbning och 
kränkningar är att som pedagog se till sitt eget förhållningssätt, sin syn på sig själv, sina 
medarbetare samt till eleverna. Vidare anser han att lärare inte kan börja med pedagogiska 
metoder i förebyggande syfte för att få eleverna att tänka positivt utan det måste börja med 
lärarens synsätt. Även Høiby (2004) anser att pedagoger hela tiden skall visa sina värderingar 
och förhållningssätt. Ett tydligt förhållningssätt är en förutsättning för att skapa trygghet i 
klassen. 
 
Høiby (2004) påpekar också att klassmötet är en mycket viktig del i det förebyggande arbetet 
mot mobbning. Høiby skriver att i en trygg och positiv miljö skall varje elev få en chans att 
bli sedd, hörd och respekterad. Klassmötet/klassråd är ett sådant forum. Hon framhäver även 
vikten av klassregler. Klassregler som utformats tillsammans med eleverna, medvetandegör 
och främjar god kamratskap. Hon anser att elever som varit med och upprättat regler själva 
lättare kan följa och hålla dessa regler. En annan förebyggande åtgärd kan vara att skapa 
”vänklasser” (Høiby, 2004 s. 85) där eleverna lär känna varandra åldersintegrerat. Høiby tror 
att när eleverna lär känna varandra i miljöer som är positiva minskar risken för mobbning.  
 
Höistad (1994) hävdar att det förebyggande arbetet innebär att alla i skolan skall respektera 
varandra, bry sig, ta ansvar och värna om bra relationer. Vidare skriver han att skolor idag 
måste arbeta mot ett och samma mål. Liknande synsätt har Eriksson et al.(2002) då de tycker 
att förebyggandet av mobbningen på skolor kräver en helhetssyn på problemet, de anser att all 
skolpersonal gemensamt måste ha en uppfattning om hur det skall verka mot mobbning. I 
likhet med Høiby (2004) anser Höistad (1994) och Heinemann (1987) att skolan skall vara en 
plats där alla får känna trygghet och därmed ett mål i det förebyggande arbetet. En av de 
viktigaste faktorerna som förebygger mobbning är klimatet på skolan, anser Höistad. Det 
krävs en tydlig markering från skolan, görs detta påverkas klimatet på ett gynnsamt sätt 
(Höistad, 1994). Han anser också att de vardagliga reaktionerna från alla vuxna på skolan är 
en av de vikigaste förebyggande åtgärderna i arbetet mot mobbning. Vuxna skall ta sitt ansvar 
och våga lägga sig i och bry sig om eleverna i skolan (Höistad, 2001). MYS skriver ”Inga 
handlingsplaner i världen lyckas stoppa mobbningen om skolor inte förmår skapa en god 
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lärmiljö med trivsel och trygghet” (MYS, 2003 s.12). De anser att detta är något som kräver 
ett långsiktigt arbete  

2.6 Handlingsplaner mot mobbning och kränkande behandling 
Olweus åtgärdsprogram- en handlingsplan mot mobbning    
En av de mest kända modellerna mot mobbning och kränkande behandling är Olweus 
åtgärdsprogram. I USA och Norden används Olweus modell (Brodén, Andersson, 2001). 
Även Crothers et al. (2006) skriver att många handlingsplaner och åtgärdsplaner runt om i 
världen, mot mobbning ur ett förebyggande perspektiv, baseras på Olweus åtgärdsprogram 
från 1983.  
 
Olweus åtgärdsprogram (Olweus, 1991) mot mobbing utarbetades under en period av tjugo år. 
Åtgärdsprogrammet bygger på fyra nyckelprinciper som färdigställts under forskning. Dessa 
fyra principer är: omtänksamma, positiva och intresserade vuxna, gränser för oacceptabelt 
uppförande, konsekventa handlingar mot oacceptabelt beteende och regelbrott samt vuxna 
som uppträder som positiva förebilder (Olweus, 2003). Målet med åtgärdsprogrammet är att 
”minska eller helt förhindra existerande mobbningsproblem i och utanför skolan, och att 
förebygga uppkomsten av nya sådana problem” (Olweus, 1991 s. 48). 
 
Den första punkten i Olweus åtgärdsprogram är medvetenhet och engagemang som en allmän 
förutsättning på skolan. Den andra punkten är att arbeta på skolnivå. Det innebär ett utskick 
av ett anonymt frågeformulär till eleverna angående mobbning och en studiedag rörande 
mobbning, samt skapa en attraktivare utemiljö och ett bättre rastvaktsystem med ökat 
ingripande på skolgården. Resultat från forskning har visat att det var mindre mobbning i 
skolor med ökad lärartäthet under rasterna. Vidare kan upprättandet av en kontakttelefon på 
skolan skapa trygghet. En telefon dit elever kan ringa och för att kommunicera med någon 
kontaktperson på skolan som lyssnar till deras situation. Det är viktigt att stärka samarbetet 
med hemmet. Därmed belyser Olweus (1991) vikten av ett allmänt föräldramöte. En ständig 
beredskap skall finnas mot mobbning i skolans miljö genom miljöutvecklingsgrupper för 
lärare. För att föräldrar skall arbeta mot ett gemensamt mål när det gäller mobbning finns 
studiecirklar i hem och skola-föreningar. 
 
Arbete på klassnivå är den tredje punkten och betyder klassregler mot mobbning, att eleverna 
och klassläraren arbetar fram några enkla regler mot mobbing. Läraren berömmer en eller 
flera elever som till exempel ingripit under en mobbningssituation som positiv påföljd. En 
negativ påföljd kan vara sanktioner vid oönskat beteende. Olweus anser att klassråd är viktigt, 
då klassläraren och eleverna kan föra samtal, med regelbunden uppföljning. Det är även 
viktigt att införliva rollspel och litteratur som berör ämnet mobbning i undervisningen. Vidare 
belyser Olweus vikten att arbeta med lärande genom samarbete och gemensamma positiva 
aktiviteter, för att skapa en ”vi-känsla” (Olweus, 1991 s. 71) i klassen. Föräldrakontakten skall 
finnas via gemensamt föräldramöte och enskilda samtal med föräldrar. 
 
Forskning om handlingsplaner mot mobbning 
Mobbning i skolor är ett viktigt socialt problem som skolor behöver arbeta med skriver Rigby 
(2004). Forskning visar att åtgärdsprogram/handlingsplaner inte alltid visar på framgång i att 
minska mobbning. Mellan 1986–2001 gjordes i olika länder en utvärdering av 12 
handlingsplaner mot mobbning. Då konstaterades att dessa handlingsplaner hade liten eller 
ingen effekt på mobbning bland elever enligt Rigby (2002) i Rigby (2004). Rigby (2004) 
skriver att det idag finns en rad olika metoder om hur mobbning kan bemötas. Han anser att 
lärare behöver en helhetssyn då de måste se till flera olika perspektiv för att förstå och bemöta 
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mobbning. Rigby (2004) anser att ämnet mobbning är komplext, lärare definierar mobbning 
olika och bemöter därför mobbning på olika sätt.  
 
I en undersökning från 2006 (Crothers et al.) med elever från 285 skolor i USA har eleverna 
fått lista vilka strategier eller åtgärder mot mobbning som de ansåg fungera. Eleverna 
föredrog åtgärder som inkluderade aktiva lärare i klassrummet. Lärares engagemang listar 
eleverna som den mest betydelsefulla åtgärden i mobbningssituationer och eleverna vänder 
sig till lärare för vägledning. Forskning visar att få lärare ingriper vid mobbningssituationer 
(Olweus, 1991). Eleverna listar även att föräldrar till både mobbare och offer skall informeras, 
som en betydande åtgärd. Undersökningen uppmanar lärare att etablera en klassrumsmiljö där 
eleverna är delaktiga genom klassregler samt att det skall finnas en öppen dialog där 
relationsproblem i klassen reds ut med läraren som stöd (Crothers et al., 2006).  
 
”Trygghetsplanens” uppkomst i den undersökande kommunen 
I en nationell rapport från Skolverket uppvisades brister i värdegrundsarbetet på skolor i 
Sverige. Detta uppmärksammades av den i vår studie aktuella kommunen. Kommunen gav en 
brottsförebyggande verksamhet i uppdrag att se till bristerna och vad som kunde åtgärdas. 
Under våren 2000 påbörjades ett trygghetsarbete med skolorna i kommunen som pågår än 
idag. Trygghetsarbetet innebär bland annat upprättandet av handlingsplaner mot mobbning 
och kränkande behandling så kallade ”trygghetsplaner” (Muntlig källa: aktiv inom den 
brottsförebyggande verksamheten).  Kommunen påpekar att alla skolor i kommunen har en 
handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling men att flera av kommunens planer 
saknar en likabehandlingsplan som motsvarar den nya lagen. Innan den nya lagen kom, fanns 
endast en bestämmelse och inte en lag att skolorna i kommunen skulle ha en handlingsplan 
mot kränkningar och mobbning (muntlig källa: tjänsteman).  
 
Den brottsförebyggande verksamheten i aktuell kommun 
Syftet med den brottsförebyggande verksamheten är att de genom vuxna vill påverka attityder 
och värderingar hos barn och ungdomar upp till 18 år, för att skapa en tryggare skola och bra 
arbetsmiljöer. Fyra instanser arbetar med den brottsförebyggande verksamheten; Barn- och 
ungdom, Kultur- och fritid, Socialtjänsten och Polismyndigheten. De medverkar aktivt i 
skolans arbete. Detta bland annat genom att stödja skolorna i upprättandet av handlingsplaner 
i arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling. De bidrar även med coachning av 
rektorer, vilket innebär utbildningar och stöd för dem. Verksamheten erbjuder också 
kamratstödjaraktiviteter, där samtliga skolor i kommunen ges möjlighet till en 
kamratstödjarutbildning. Som utbildad kompis eller kamratstödjare är eleverna goda 
förebilder och bra kompisar, samt hjälper lärarna med ett par extra ögon och öron då lärarna 
inte ser eller hör. Under utbildningen ska kompisarna tillsammans med utvalda lärare från sin 
skola, utarbeta en handlingsplan för hur skolan skall skapa en trivsam och trygg skola för alla 
elever, med utgångspunkt från skolans värdegrund (Verksamhetsberättelse, 2007).  
 
Elevundersökning om mobbning och kränkningar 
Under våren 2006 genomfördes i Gävle kommun en enkätundersökning med 1047 elever i år 
8. Det framkommer att nästan 43 % av eleverna i undersökningen har förtroende för någon 
vuxen på sin skola om de behöver prata. 23 % av eleverna anser att de vuxna på deras skola 
upptäcker mobbning och kränkande behandling. Knappt 50 % av eleverna anser att de vuxna 
på deras skola skulle ingripa om någon utsätts för kränkningar. 23 % av eleverna anser att de 
under våren 2006 har blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever på sin skola. 9 % 
av eleverna anser att de har blivit mobbade av andra elever på skolan under våren 2006 
(Gävle kommun, 2006). 
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att undersöka  

- vad elever vet om skolans trygghetsplan 
- hur elever uppfattar att skolan arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar 

 
Följande frågor är då av intresse: 
Vad betyder trygghetsplanen för eleverna på skolan? Förankras trygghetsplanen i elevernas 
vardag? Upplever eleverna att skolan arbetar förebyggande mot mobbning och kränkande 
behandling? Vad vet elever om mobbning och kränkningar? 
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4. Metod 
4.1 Inledning 
Vi har valt att benämna den undersökta skolan som ”Granskolan”. Granskolans handlingsplan 
mot mobbning och kränkningar, kallad ”trygghetsplan”, utgör grunden för hur enkäten 
utformades samt vilka frågor som användes i intervjun. I enkätundersökningen formulerade vi 
sex stycken frågor gällande skolans trygghetsplan och dess innehåll. Enkätundersökningen låg 
till grund för gruppintervjun, där vi i samtal med elever diskuterade trygghetsplanen. I 
gruppintervjun vidgades enkätundersökningen.   

4.2 Granskolans trygghetsplan 
Granskolan, en för oss känd skola, är belägen i en mindre mellansvensk kommun och har ca 
480 elever i år 7-9. Skolan baserar trygghetsplanen på Lpo 94. Skolans rektor är ytterst 
ansvarig för trygghetsplanearbetet. Skolan anser att trygghetsplanen är ett ”levande 
dokument”. Arbetet med planen är en fortlöpande process som skall införliva trygghet bland 
personal och elever. Innehållet i planen omfattar arbetet kring mobbning, våld och hot, 
diskriminering, homofobi, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet och rasism. Eleverna 
skall väl känna till planen och detta ansvarar klassföreståndarna för. Enligt planen använder 
Granskolan klassrådstiden till diskussioner som rör konflikter, mobbning och kränkande 
behandling. Elevrådet diskuterar innehållet i trygghetsplanen och ges möjlighet att lämna 
idéer som kan förbättra planen. Granskolan fastställer att all kränkande behandling är när 
någon eller några kränker människors rätt till lika värde. Granskolan har som utgångspunkt, 
att den som upplever att han/hon är kränkt måste tas på allvar. (Förkortad version av 
Granskolans trygghetsplan se bilaga A). 

4.3 Datainsamlingsmetoder 
I den här undersökningen har vi valt att använda oss av två olika metoder. Dessa metoder är 
enkätundersökning och intervju. Stukát (2005) påpekar att det är bra då forskare använder sig 
av flera undersökningsmetoder för att tränga djupare i ämnet samt att belysa flera perspektiv. 
För att få en bred och djup undersökning på området valde vi att använda oss av två metoder. 
Under följande avsnitt presenteras dessa metoder.    
 
Enkätundersökning 
Metoden enkätundersökning valdes för att få ett bredare underlag till vår gruppintervju. Vid 
svar från en större grupp anser Stukát (2005) att det styrker resultaten, vilket ger större chans 
att generalisera sina svar än vid mindre undersökningar. Vi använde oss av strukturerade och 
halvstrukturerade frågor i enkätundersökningen och närvarade båda under tiden då eleverna 
besvarade enkäten (Stukát, 2005). 
 
Gruppintervju 
Vi genomförde en halvstrukturerad intervju med hjälp av teman. Under intervjun var vi båda 
aktiva. Trost (1997) beskriver hur två intervjuare kan utgöra ett stöd för varandra och på så 
sätt genomföra en bättre intervju. Han anser att med två intervjuare ökar förståelse och 
informationsmängd. En bandspelare användes för att registrera intervjusvaren, vilket Trost 
(1997) anser vara en fördel då koncentrationen riktas på frågorna och svaren. Frågorna, 
utifrån teman ställdes i den ordning som intervjusituationen inbjöd till. Vi använde oss av 
följdfrågor för att få svaren fördjupade och utvecklade (Stukát, 2005). 
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4.4 Förstudier 
Intervju 
Vi gjorde en intervjupilotstudie. Två omgångar av intervjuer gjordes på två olika skolor. 
Frågorna fungerade väl men vi valde att utöka antalet frågor eftersom vi sökte ett bredare 
perspektiv i intervjun i undersökningen. I pilotintervjun valde vi elever slumpmässigt. Det 
framkom att elever i år 7 inte hade särskilt uttömmande svar, därför valde vi att intervjua 
elever i år 9 i intervjun i undersökningen. Då vi i pilotintervjun förlitade oss på våra 
anteckningar, lärde vi oss vikten av att ha en bandspelare och använde därför en sådan vid 
intervjun. Vi satt vid skolornas café då pilotintervjuerna utfördes, där var volymen högljudd 
och miljön var stimmig. Miljön var inte tillfredsställande för vare sig oss eller eleverna. Vi 
hörde inte vad eleverna sa och hade svårt att koncentrera oss. Eleverna kanske kände sig 
utelämnade att ge sina svar i korridoren bland övriga elever. Därför valde vi att utföra 
intervjun med eleverna i ett tryggt rum utan störningar. 

4.5 Urval av informanter 
Enkätundersökning 
Vi fick tillgång till en klass i år 9 där vi kunde utföra vår enkätundersökning, denna klass var 
bekant för en av oss. Klassen bestod av 30 elever som alla fick möjligheten att delta i studien.  
 
Intervju 
Samma klass som svarade på enkätundersökningen blev skriftligen tillfrågade i enkäten om 
att delta i vår gruppintervju. Tre elever anmälde sitt intresse och deltog därmed i intervjun. 
 
4.6 Intervjufrågornas utformning 
Frågorna som ställdes i gruppintervjun baserades på Granskolans trygghetsplan (se bilaga A). 
Dessa frågor delades upp i sex temaområden:  
 
Trygghetsplan 
Frågorna rörande trygghetsplanen var bland andra: Vet ni om er skola har en trygghetsplan? 
Har någon berättat om den? Har ni sett den? Vad handlar planen om?  

 
Rastvakter 
Under temat rastvakter diskuterades frågor kring: Vem/vilka rastvaktar? Hur ska en rastvakt 
vara? Upplever ni att det finns vuxna på skolan som ”bryr sig”? Känner ni er trygga på rasten? 
 
Delaktighet 
Under delaktighet diskuterades bland annat: Finns det klassregler? Har ni klassråd? Finns det 
några saker på skolan som gör att ni känner er delaktiga och har inflytande?  
 
Mobbning 
Temat mobbning berörde frågor gällande: Vad är mobbning? Varför mobbar eller mobbas 
man? Vem kan stoppa mobbning? Vet du om någon på skolan är mobbad? Tror du att skulle 
våga ingripa om du såg någon på skolan som blev mobbad? Pratas det om mobbning i skolan? 
 
Förebyggande arbete mot mobbning 
I diskussionen om det förebyggande arbetet berörde vi frågor som: Tycker ni att personalen i 
skolan ser alla elever? Hur fungerar kontakten mellan hem och skola? Arbetar er skola 
förebyggande mot mobbning? I så fall hur?  
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Lagstiftningar 
Under temat lagstiftningar frågade vi eleverna: Känner ni till en ny lag om mobbning och 
kränkningar? Behövs det lagar mot mobbning?  

4.7 Tillvägagångssätt 
Enkätundersökning 
Vi åkte till Granskolan och på deras klassrådstid delade vi ut missivbrev (se bilaga B) till vår 
utvalda klass. I den valda klassen finns trettio elever. Av dessa trettio elever hade fjorton barn 
med sig en underskrift från målsman dagen då enkätundersökningen skulle genomföras. Av 
dessa fjorton valde tretton elever att svara på enkätundersökningen, vilket är 43 % av klassens 
elever. Enkätundersökningen ägde rum på skoltid i ett grupprum i närheten av elevernas 
klassrum. Eleverna var vid tillfället uppdelade i halvklass och därför besvarades 
enkätfrågorna i halvklass i två omgångar. Det tog ca 20 minuter för eleverna att besvara de 
sex frågorna i enkäten. I en frivillig sista fråga fick eleverna fylla i om de senare skulle vilja 
delta i en gruppintervju. Enkätundersökningen ligger till grund för den senare gruppintervjun, 
där vi kunde gå djupare in på vissa frågor och eleverna utvecklade sina svar muntligt. 
(Enkätfrågeformulär, se bilaga C). 
 
Gruppintervju 
Tre elever valde att delta i gruppintervjun efter att ha svarat ”ja” på sista enkätfrågan. 
Intervjun ägde rum i ett grupprum i skolans källare, där vi kunde sitta helt ostörda och i en 
miljö där eleverna kunde känna sig trygga (Trost, 1997). Intervjun tog ca en timme att 
genomföra. Vi genomförde en halvstrukturerad intervju med sex temaområden (Stukát, 2005). 
Vi hade lappar på bordet framför eleverna med de sex olika områdena som intervjun skulle 
handla om. Dessa områden var: trygghetsplan, rastvakter, delaktighet, mobbning, 
förebyggande arbete mot mobbning samt lagstiftningar. 

4.8 Bearbetning av datamaterial 
Enkätundersökning 
Enkätundersökningen bearbetades genom att läsas flertalet gånger för att hitta gemensamma 
nämnare och avvikare i elevernas svar. Svar relevanta för undersökningen redovisas i 
uppsatsen. Citat togs ut för att belysa en del områden.  
 
Intervju 
Intervjun spelades in på band. Bandet genomlyssnades fullständigt två gånger sedan 
avlyssnades vissa valda delar av intresse. Vi sammanfattade intervjun skriftligt. Relevanta 
svar och citat från eleverna redovisas i uppsatsen, dessa lyssnades igenom flera gånger. 
Bandet arkiveras på Högskolan i Gävle under ett års tid.   

4.9 Tillförlitlighet 
Enkätundersökning 
Ingen provenkät genomfördes, frågorna är inte utprovade på elever, vilket kan minska 
tillförlitligheten. En vuxen person läste igenom och gav tips och råd till enkätens utformning. 
Då enkäten lämnades ut till eleverna, närvarade vi båda och kunde svara på eventuella frågor 
eleverna hade rörande enkäten. Eleverna fick svara på enkäten i skolan, vilket kan vara en 
trygg miljö för dem. Vi kan dock inte veta om eleverna besvarade enkäten ärligt men 
deltagandet var frivilligt.  
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Intervju  
Vi genomförde en provintervju vilket medförde förbättringar och ökade tillförlitligheten. En 
bandspelare användes för att spela in elevernas svar. Vi kunde lyssna på intervjun flera gånger 
och därmed minimera feltolkningar. Intervjun genomfördes i en trygg och lugn miljö inom 
skolans område. En av oss var känd för eleverna, vilket förmodligen bidrog till att de lättare 
kunde öppna sig och prata fritt i intervjun. I intervjun fick eleverna själva välja att deltaga, 
därför borde deras svar vara ärliga och tillförlitligheten hög. Men å andra sidan var detta en 
gruppintervju och eleverna kunde därmed utsättas för grupptryck. Vi var båda med under 
intervjutillfället. Det var bra, då varje människa är subjektiv och har olika tolkningar. Vi 
kunde efter intervjun diskutera elevernas svar. Elevernas åsikter i intervjun stöttades av 
elevernas enkätsvar.  

4.10 Etiska överväganden 
Skolans identitet har i undersökningen skyddats genom ett fingerat namn. I enlighet med 
informationskravet informerade vi skriftligen i enkäten och muntligt i intervjun syftet med vår 
forskning. Vi meddelade även informanterna som deltog i studien att deltagandet är anonymt 
och frivilligt. Vidare informerade vi att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 
Enligt samtyckeskravet utfärdades ett missivbrev till eleverna och deras föräldrar. Då eleverna 
var under 15 år måste samtycke till elevernas medverkan i enkät och intervju inhämtas från 
vårdnadshavare. Vi informerade eleverna att de har rätt att bestämma villkoren för sin 
medverkan i studien, de kan begära att få avsluta och få sina svar strukna. Vi upplyste dem 
om att de enligt konfidentialitetskravet ges anonymitet och att de inte kan identifieras av 
utomstående samt att bandupptagningen kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle under ett 
år. Vi berättade att de uppgifter som informanterna delgav oss i enkätundersökningen och 
intervjun används endast i syfte för vår undersökning, enligt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat 
Vad är en trygghetsplan?  
Det framkom i undersökningen att de flesta eleverna, 8 av 13 vet att skolan har en 
trygghetsplan men de vet inte hur planen är utformad. De vet inte vad som står i den eller var 
på skolan den finns. 9 av 13 elever vet inte vad en trygghetsplan är.  En del av eleverna 
känner till att skolan har en trygghetsplan men de vet inte riktigt vad skolan har planen till och 
de har aldrig fått se någon trygghetsplan. Eleverna tror att deras föräldrar känner till planen. 
De har inte pratat med föräldrarna om den men tror ändå att föräldrarna har kännedom om 
den. Eleverna kopplar trygghetsplanen till något som kallas för klassregler. Reglerna 
sammanställdes i år 7. Dessa regler sitter enligt eleverna i deras hemklassrum på 
anslagstavlan, men eleverna är inte säkra på det. Klassreglerna beskrivs som ”någonting som 
sitter på väggen” och de vet inte vad som står i dem. På skolan finns även allmänna 
trivselregler men eleverna vet inte vilka de är eller var de finns. Eleverna spekulerar om att 
reglerna kanske finns i lärarrummet, eftersom eleverna nog skulle riva ned dem om de satt på 
väggarna i korridorerna. ”Man skulle inte direkt gå och läsa dem”, även om de satt på väggen. 
Reglerna skulle kunna delas ut till alla klasser och på klassrådstimmen bearbetas och 
förankras, föreslår en elev. 
 
En elev som säger sig veta vad en trygghetsplan är, anser att ”Det är väl någonting som skolan 
har för att alla ska känna sig trygga”. En annan säger ”Jag tror en trygghetsplan är hur man 
ska göra för att få bort mobbning, kränkningar m.m.” En elev instämmer med föregående 
elevs synpunkter på trygghetsplanen men tillägger också att planen även skall innefatta vad 
som skall hända med den som mobbar.  
 
Samtliga elever i undersökningen känner sig trygga på skolan. Säkert finns det dock elever 
som känner sig otrygga på skolan, säger de. Det är inte mycket bråk på skolan som det verkar 
vara på andra skolor. Vidare berättar eleverna att det nästan aldrig är slagsmål eller bråk på 
skolan. Om bråk uppstår så är oftast inga lärare där, anser eleverna. Eleverna går inte och 
hämtar en lärare då de vill se vad som händer, men skulle bråket urarta skulle de gå och hämta 
en lärare, säger eleverna. 
 
Flertalet elever anser att de känner förtroende för lärarna på skolan och att de kan prata med 
lärarna om det skulle vara någonting. Eleverna beskiver att de har bra lärare och att eleverna 
på skolan uppför sig bra. En elev framhåller att denne kan vända sig till skolans kurator om 
hon/han skulle behöva prata med någon. Många elever nämner kompisar som en stor del i 
varför de känner sig trygga på skolan. Några anser också att en ”bra klass” är av betydelse för 
tryggheten på skolan. En elev uttrycker ”Jag tycker aldrig att det händer något farligt på 
skolan, inte för mig i alla fall. Å andra sidan är jag tveksam på hur skolan skulle tackla sådant, 
till exempel extrem mobbning.”  
 
Rastvakt/vuxentillsyn på Granskolan 
Eleverna tror att det finns rastvakter på skolan. Det syns tydligt när en speciell lärare är 
rastvakt, denne går enligt eleverna runt och pratar med eleverna och befinner sig där alla 
elever är. Annars vet eleverna inte riktigt vilka som rastvaktar. ”Skolmorfar” anser eleverna 
alltid finnas tillhands i korridorerna. Dessutom nämner eleverna föreståndaren för skolans 
café, en vuxen som finns i caféet i ett område där många elever rör sig.  Eleverna anser att en 
rastvakt ska ”hålla koll” under rasterna och finnas tillhands i korridorerna. De saknar en 
rastvakt på samlingsplatser i och utanför skolan där många elever samlas under rasterna.  Det 
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finns en samlingsplats på skolgården där eleverna gör otillåtna saker, vilket lärarna vet om 
men inte gör något åt, enligt eleverna.  
 
Eleverna tycker att de har vuxna på skolan som bryr sig. I korridorerna hejar inte alla lärare på 
alla elever men eleverna säger att lärarna hejar på de elever som de har i sina ämnen. De 
tycker att alla elever har någon lärare som hejar på dem även om inte alla gör det. De påtalar 
en lärare som ofta frågar elever som är ensamma om de har några kompisar. Eleverna säger 
att denne lärare menar väl och vill hjälpa eleverna. 
 
Delaktighet på Granskolan – enligt eleverna 
Eleverna har klassråd och de anser att det är bra att klassråd finns, då de känner att det finns 
en möjlighet att göra sina röster hörda. Det finns dock nästan aldrig något att ta upp på 
klassrådet, enligt eleverna. En ständigt återkommande fråga är ”typ ketchup i matan”. 
Eleverna känner att det är svårt att få ändring på saker i skolan.  
 
Eleverna berättar om en grupp elever som håller i olika aktiviteter till exempel turneringar i 
idrott under temadagar. I den här gruppen är det eleverna som bestämmer. De berättar även 
om skolans café där elever i år 9 får vara delaktiga genom att arbeta i caféet om de vill.  
 
Alla elever i år 7 på skolan får genomgå teambuilding i början av terminen. Eleverna tycker 
att teambuilding är ”riktigt kul”. De önskar att skolan skulle ha teambuilding inför varje 
terminsstart oavsett vilket år eleverna går i. Eleverna anser att det är spännande och kul att 
lära känna klassen. De säger också att ”Om någon blir lite ovän med någon i klassen, skicka 
iväg klassen på teambuilding”. Ibland har Granskolan friluftsdagar eller temadagar med 
åldersintegrerade elevgrupper, det tycker eleverna är bra. 
  
I undersökningen framkommer att trivselvärdar är något som alla elever i år 7 och år 8 deltar 
i. Värdarna skall hjälpa skolans personal i matsalen före och efter lunchen. Värdarna skall 
också hjälpa till i biblioteket och vara med vaktmästaren under den aktuella dag då de är 
trivselvärd. Eleverna tycker att värdschemat är bra då eleverna anser att de tänker på att själva 
ställa tillbaka böcker på rätt ställe när det arbetat i biblioteket. Efter en förmiddag med 
vaktmästaren tänker eleverna bland annat på att inte skriva på bänken, då eleverna fått varit 
med och arbeta med att sudda bänkar. Eleverna tycker dock att det ska framgå mer tydligt från 
lärarnas sida varför eleverna är med och arbetar under en dag. Eleverna tror att många andra 
elever tänker ”Varför gör vi det här?” Samt tycker det är ”… tråkigt, jobbigt och onödigt” 
men om lärare pratar om arbetet så kanske fler elever förstår varför eleverna är med och 
hjälper till. 
 
Elevernas tankar om mobbning och kränkningar 
Eleverna är eniga om att mobbning är någonting som händer upprepade gånger under lång tid. 
Mobbning är om en elev är ”taskig mot någon dag efter dag och vecka efter vecka”. Det kan 
vara en mot en eller flera mot en. Flera av eleverna anser att mobbning är när en enskild 
person eller en grupp stöter ut eller fryser ut någon. En elev anser att mobbning är ”När man 
trycker ned en speciell person, att man fryser ut honom eller säger taskiga saker till honom 
och alla andra som är kompis med han som mobbar håller med”. 
  
Många av eleverna kopplar också mobbning till trakasserier, att en elev blir trakasserad av en 
eller flera elever. Eleverna beskriver mobbning som både fysiska och psykiska handlingar. 
Den fysiska mobbningen anser eleverna är att ”man slår eller tar personens saker, man har 
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sönder personens grejor”. Den psykiska mobbningen beskrivs av eleverna att ”man är taskig, 
retas, ger elaka kommentarer, pratar bakom ryggen, ger blickar”. En elev uttrycker sig så här:  

 
När någon eller några personer på något vis talar om för någon att den är mindre värd. 
Det kan vara ord eller till och med misshandel. Mobbning kan vara väldigt lugnt, 
diskret och näsan osynligt men personen kan ändå såras väldigt, väldigt hårt. 

 
En annan elev hävdar följande ”Jag anser att mobbning är saker som en person tycker är 
jobbigt, blir ledsen fler än en gång. Det kan var ord men det kan även vara slag!” 
 
Det framgick i undersökningen att mobbning oftast inte har att göra med personen som blir 
mobbad, det är ”inget fel på den, hur den är eller ser ut”. ”Många tänker nog vad är det för fel 
på mig?”, anser eleverna. De som mobbar går på elever som inte har så många kompisar eller 
inte säger så mycket i skolan, tror eleverna. Eleverna förklarar med att säga att de tror att de 
som mobbar är svaga, själva rädda för att bli mobbade och för att förlora sina kompisar. En 
elev uttrycker sig ”vissa tycker man bara inte om, men man behöver inte mobba för det”.  
 
Eleverna anser att mobbning ofta är verbalt som att säga taskiga kommentarer. Mobbning, 
enligt dem sker oftast inte genom fysiska handlingar. ”Ord kan vara värre än slag.” Det 
framkommer också att eleverna kan vara rädda för att själva bli mobbade om de lägger sig i. 
Om de vågar ingripa beror på vem som blir mobbad. Framförallt påpekar de att de skulle våga 
ingripa om den mobbade var yngre än de själva. Om de såg någon bli mobbad skulle eleverna 
prata med en kamratstödjare som de kände till. De anser att de då kan vara anonyma men att 
informationen ändå kommer fram till en vuxen kamratstödjare.  
 
I undersökningen framkommer att eleverna anser att det inte förekommer någon mobbning på 
skolan. De tycker inte att skolan pratar om mobbning och de tycker inte heller att skolan 
behöver prata om mobbning, eftersom det inte finns på skolan. Förekommer det mobbning på 
skolan så tycker eleverna att skolan sköter det diskret, vilket de tycker är bra. ”Det är inte kul 
om man blir mobbad och hela skolan får veta.” 
 
Många av eleverna beskriver kränkande behandling som någonting som sker endast fåtal 
gånger och inte upprepade gånger som fenomenet mobbning beskrevs. En elev anser att 
kränkande behandling och mobbning är samma sak. Kränkande behandling beskrivs av flera 
som ”lite lättare mobbning”. En elev anser att kränkande behandling är ”… när det är någon 
som slår eller säger något men det händer bara en gång, om det fortsätter blir det mobbning. 
En kränkande behandling kan vara början till mobbning.”  
 
Kränkande behandling är också enligt eleverna kränkande ord så som ”fitta och hora” och 
taskiga kommentarer samt att reta personer för deras utseende, religion, familj eller att 
personer är med fel kompisar som är ”nördiga”. En elev anser att kränkande behandling är att 
”tvingas göra nått man inte vill”. En annan elev kopplar kränkande behandling till ”När en 
lärare inte tycker om en elev och gör det svårt för eleven och är taskig mot den”. Några elever 
redogör för kränkande behandling såsom utfrysning, utstötning, slag och misshandel. En elev 
uttrycker sig såhär ”Jag anser att kränkande behandling är när det på olika sätt visas att en 
person är mindre värd än en annan.”  
 
Elevernas åsikter om skolans förebyggande arbete 
I undersökningen framgick att eleverna tror sig veta att Granskolan arbetar förebyggande. ”De 
gör väl det”, men de vet inte riktigt på vilket sätt. Många elever kopplar det förebyggande 
arbetet till en kamratstödjarverksamhet på skolan. Eleverna anser att de elever som väljs till 
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kamratstödjare ibland är lite ”för snälla”. De anser att kamratstödjarna skulle behöva vara lite 
tuffare, inge respekt och tala om för andra elever ”hur man ska vara”. Vidare anser eleverna 
att kamratstödjarna borde vara lite mer synliga på skolan. De vet egentligen inte vilka elever 
som är kamratstödjare, förutom de elever som går i deras egen klass. Det vet heller inte riktigt 
vilka lärare som är vuxna kamratstödjare. Därför tycker eleverna att kamratstödjarna borde 
bära ett armband där det står att de är en kamratstödjare. Eleverna anser också att ”Även om 
skolan inte har så mycket förebyggande, så funkar det”. De syftar då till att det inte finns 
någon mobbning på skolan. 
 
Eleverna anser att skolan ofta har enkäter om mobbning och kränkningar men upplever att 
lärarna är negativt inställda och uttrycker sig på följande vis ”nu är det en sån här enkät igen”. 
De tror inte att dessa enkäter gör någon nytta. De anser att en elev som är mobbad eller kränkt 
och inte tidigare uttryckt det till någon inte skulle svara ärligt i enkäten.   
 
Eleverna säger att de upplever att kontakten mellan hem och skola inte sker kontinuerligt. Det 
är under utvecklingssamtalet som föräldrarna får veta vad som händer i skolan, enligt 
eleverna. Om föräldrarna vill ha reda på någonting gällande skolan, går det att få information 
från skolan. 
 
Drygt en tredjedel av eleverna i undersökningen uppfattar inte att Granskolan arbetar 
förebyggande mot mobbning och kränkande behandling. Ett par av eleverna anser att skolan 
inte ”går så jättehårt på det här om mobbning och kränkning” samt att ”jag har inte fått höra 
nästan någonting om sånt”.  
 
En elev förtydligade i undersökningen att denne tyckte att ”sånt här är viktigt och att det ska 
tas på allvar”. Eleven anser att mobbning och kränkningar skall tas på allvar då det inte alltid 
märks tydligt att någon blir mobbad. Denne anser att det är viktigt att bygga upp ett förtroende 
människor emellan, så att personer vågar säga till om någonting är fel. Eleven anser också att 
det är viktigt att vara uppmärksam och lyssna och då inte bara i egenskap som förälder utan 
även andra vuxna.  
 
Vad eleverna vet om den nya lagen 
Ingen elev i undersökningen har hört någonting om den nya likabehandlingslagen. Alla är 
överens om att det är bra att det finns lagar om mobbning och kränkningar. De tycker att lagar 
gör att det inte är ”okej” med mobbning och kränkande behandling. 
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vad elever vet om skolans trygghetsplan samt hur 
eleverna uppfattar att skolan arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar.  
 
Vuxenstöd under rasterna 
Eleverna tror sig veta att det finns rastvakter på skolan, men de är inte säkra. De känner igen 
en vuxen som utmärker sig då han/hon rastvaktar eftersom denne går runt och pratar med 
eleverna. Olweus (1991) skriver att resultat från forskning visar på att ökad lärartäthet under 
rasten minskar mobbning och han framhäver även vikten av ett rastvaktssystem med ökat 
ingripande. Eleverna tycker att en rastvakt ska ”hålla koll” och finnas till hands i korridorerna.  
Höistad (2001) beskriver den tysta mobbningen som den mest svårupptäckta och vanligaste. 
Han beskriver även hur mobbningen sker i det fördolda.  
 
Eleverna tycker att de har vuxna som uppmärksammar dem i skolan. Höistad (2001) skriver 
att vuxna i skolan ska bry sig om eleverna samt att de vardagliga reaktionerna från alla vuxna 
på skolan är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna mot mobbning.  
 
Mobbning – ett ämne eleverna är kunniga i 
Elevernas uppfattningar om vad mobbning är stämmer väl överens med vad flera forskare 
säger. De beskriver likt Höistad (2001) att mobbning ska ske upprepade gånger och pågå 
under en längre tid. I likhet med Olweus (1991) beskriver även eleverna att mobbning kan 
innebära att personer fryser ut någon. Det framkommer av eleverna att mobbning kan vara 
både fysisk genom slag och trakasserier och psykisk som att prata bakom ryggen, ge blickar 
och elaka ord, likt det Olweus (1991) och Höistad (2001) skriver.  
 
I studien framgår att eleverna är insatta i ämnet mobbning. Eleverna ger en beskrivande och 
levande bild av hur mobbning kan framträda. Eleverna tycker inte att det finns någon 
mobbning på deras skola samt att det pratas väldigt lite om mobbning på Granskolan. Vi 
finner det konstigt att eleverna är så välformulerade i ämnet mobbning då de säger att skolan 
inte pratar om mobbning och kränkningar. Då skolan inte pratar om ämnet, ges eleverna 
förmodligen inte möjlighet till att diskutera och reflektera kring mobbning, ändå är eleverna 
väl insatta och kunniga i ämnet. Beror det på att mobbning är ett sådant utbrett och känt 
fenomen? 
 
Trygghetsplan - ett levande dokument? 
I undersökningen framgår att 9 av 13 elever inte vet vad en trygghetsplan är för någonting. 
Det framkom även att de flesta av eleverna vet att skolan har en trygghetsplan men de vet inte 
vad en trygghetsplan är eller vad den innehåller. I Granskolans trygghetsplan står att eleverna 
väl ska känna till planen, men det gör de inte. Å andra sidan kanske eleverna har fått 
information men glömt bort det. Men då skolan anser att trygghetsplanen ska hållas levande 
blir det svårare för oss att förstå att de flesta av eleverna inte har kännedom om planen. De 
elever som ansåg sig veta vad en trygghetsplan är verkade osäkra då de svarade ”det är väl…” 
och ”jag tror…”. Vi tror att några elever gissade med hjälp av ledorden trygghet och 
mobbning i enkätens frågor, eftersom deras svar var tveksamma.  
 
Flera elever kopplar skolans förebyggande arbete mot mobbning till en 
kamratstödjarverksamhet på skolan. Ingen av forskarna skriver någonting om en sådan 



 

 21

verksamhet. Kanske beror det på att det är ett relativt nytt sätt att arbeta mot mobbning. 
Eleverna berättar att de inte vet vilka elever och vuxna som är kamratstödjare, de vill gärna att 
kamratstödjarna skulle vara lite mer synliga på skolan. Kamratstödjarna ska vara till för 
elevers välbefinnande på skolan och finnas tillhands för den som behöver stöd. Men om inte 
eleverna på skolan vet vilka som är kamratstödjare, vilken nytta gör 
kamratstödjarverksamheten då?  
 
Det framgår att skolan ofta gör enkäter om mobbning, vilket är en del av Olweus (1991) 
åtgärdsprogram. I Granskolans trygghetsplan ingår enkätundersökning som en del av det 
förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar. Eleverna anser att dessa enkäter inte 
gör någon nytta, då utsatta elever förmodligen inte skulle våga berätta om sin utsatthet i en 
enkät om denne inte tidigare sökt hjälp. De anser att också att lärarnas attityder till dessa 
enkäter är negativa, ”nu är det en sån här enkät igen…”. Flera forskare påvisar vikten av 
lärares attityder. Höistad (2001) anser att lärares synsätt och ett positivt tänkande är en 
förutsättning för att förebygga mobbning och kränkningar. Höistad (2001) och Høiby (2004) 
är överens om att lärares värderingar och förhållningssätt spelar stor roll för elevers trygghet.  
 
En elev i undersökningen påpekade vikten av alla vuxnas engagemang, att som vuxen vara 
uppmärksam och lyssna till ungdomar och barn, föräldrar som lärare. Heineman (1987) anser 
också att alla vuxna i samhället har ansvar för barnens utveckling.  
 
Rigby (2004) hävdar att handlingsplaner mot mobbning egentligen inte har någon betydelse 
för om mobbning skall uppstå eller inte. Eleverna på Granskolan upplever inte att det 
förekommer någon mobbning på deras skola. Eleverna känner inte till skolans handlingsplan 
mot mobbning, trygghetsplanen. Detta skulle kunna påvisa att en trygghetsplan mot mobbning 
inte är avgörande.   
 
Respekt, förståelse och delaktighet 
Eleverna på Granskolan har klassråd, även det är en del i skolans trygghetsplan. De tycker att 
klassrådet är bra då de kan göra sina röster hörda. Dock tycker de att det nästan aldrig finns 
någonting att ta upp på klassrådet och de känner att det är svårt att få ändring på saker i 
skolan. Olweus (1991) och Høiby (2004) framhäver vikten av klassmötet/klassrådet som ett 
forum där varje elev ska få en chans att bli respekterad, hörd och sedd. Olweus (1991) anser 
även att klassrådet är viktigt då klassläraren och eleverna regelbundet kan föra samtal. Pikas 
(1987) skriver att det är viktigt för eleverna att träna på att kommunicera med varandra, vilket 
han anser bidrar till att eleverna övas i konflikthantering. Klassrådet är ett demokratiskt 
arbetssätt och det är bra när elever får vara med och bestämma. Men om det sällan finns 
någonting att ta upp på klassrådet får eleverna inte träna sig i kommunikation och 
konflikthantering. Eftersom eleverna tycker att det svårt att få en förändring i skolan, kanske 
de förlorar engagemanget och viljan att framföra åsikter. Vet eleverna vilka rättigheter och 
möjligheter de har i klassrådssammanhang? 
 
I Granskolans trygghetsplan står klassregler som en punkt i det förebyggande arbetet mot 
mobbning. Eleverna tror att de har fått sammanställa reglerna i år 7. Men reglerna beskrivs 
som ”någonting som sitter på väggen” och de kan inte klargöra för vad som står i 
klassreglerna. Olweus (1991) och Høiby (2004) skriver att klassregler bör utformas 
tillsammans med eleverna. Vidare anser Høiby (2004) att elever som varit delaktiga i att 
upprätta regler lättare kan följa dem, samt att det medvetandegör och främjar vänskap i 
klassen. Det räcker inte att elever har fått varit med och utforma regler, reglerna måste 
förankras som en naturlig del i elevernas vardag. 
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Eleverna belyser teambuilding som någonting roligt och positivt. De ser gärna att skolan 
genomför teambuilding i alla klasser inför varje läsår, inte bara i år 7. Olweus (1991) beskiver 
vikten av att en klass har gemensamma aktiviteter för att skapa en positiv ”vi-känsla” (s. 71). 
Även Høiby (2004) anser att skolor bör arbeta med elevernas sociala relationer i 
förebyggandet av mobbning. En trygg grupp elever är en förutsättning för att nå framgång i 
övrigt skolarbetet. Om en ”vi-känsla” uppnås förhindras negativa grupperingar och eleverna 
kanske kan börja respektera varandras olikheter. I skolan kan förutom teambuilding 
relationsarbete utföras genom värderingsövningar, trygghetsövningar och samarbetsövningar, 
då får eleverna kunskap och förståelse för alla människors lika värde.                                               

6.2 Metoddiskussion 
Enkätundersökning 
Av 30 elever deltog endast 13 i enkätundersökningen. Enkätundersökningen utgör ett litet 
underlag och kan därför inte ses som ett generellt resultat. Stora delar av resultatet har stöd i 
tidigare forskning. Då undersökningen krävde att vi fick vårdnadshavares godkännande av 
elevernas medverkan i undersökningen blev bortfallet ganska stort. Flera elever hade fått 
underskrift men glömt att ta med det påskrivna missivbrevet. Vi fick inte det breda underlag 
som vi önskade oss. Vi vet dock inte om vi kunnat agera annorlunda då vi påminde eleverna 
vid två tillfällen innan undersökningen skulle genomföras. Vi trodde även att kontakten med 
föräldrarna skulle underlättas då vi erbjöd dem att mejla tillbaka sitt godkännande, vilket dock 
ingen gjorde. Vi är nöjda med frågornas utformning i enkätundersökningen, dock inte med 
svarsalternativen. Vi hade i vissa frågor ja och nej alternativ. Det skulle dock ha varit ett ”vet 
ej” alternativ, då flera elever skrev ”vet ej” själva. De öppna frågorna där eleverna själva fick 
skriva svaren fungerade väl och vi fick in många bra svar.  
 
Intervju 
Intervjun genomfördes i grupp vilket kan medföra att elever inte vågar svara ärligt och faller 
för grupptryck genom att påverka varandra. Vi hade kunnat genomföra intervjun på andra sätt, 
till exempel en elev och en intervjuare, men då vi båda var oerfarna intervjuare så valde vi att 
tillsammans genomföra intervjuerna för att komplettera varandras svagheter och styrkor. Vi 
ansåg att vårt sätt att dela upp intervjun i temaområden fungerade väl, då både vi och eleverna 
kunde få en struktur på samtalet.  

6.3 Slutdiskussion och framtida forskning 
Vi finner att syftet med undersökningen är uppnått, då vi genom vår enkätundersökning och 
intervju fick svar på vad elever vet om skolans trygghetsplan samt hur de uppfattar att skolan 
arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar.    
 
Många av eleverna upplever inte att skolan arbetar förebyggande, fastän de enligt skolans 
trygghetsplan gör det. Skolan kanske arbetar med elevernas sociala relationer, utan att tala om 
mobbning och kränkningar. Eleverna ser inte sambandet. Vi vet inte hur personalen på 
Granskolan arbetar förebyggande därför skulle det vara intressant att vidga undersökningen 
med att fråga lärarna om detta. Det vore även intressant att undersöka vidare om lärare på 
skolan vet vad en trygghetsplan är och vad den innehåller.  
 
Trygghetsplanen finns, men hur förankras den i vardagen på skolan? De flesta av eleverna i 
undersökningen vet inte vad en trygghetsplan är eller vad den innehåller. Lärarnas roll är 
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bland annat att göra skriftliga dokument tydliga för eleverna och införliva planens innehåll i 
det dagliga skolarbetet.  
 
Elevernas inflytande och medverkan i utformandet av trygghetsplanen är betydelsefullt, då 
planerna är till för elevernas trygghet och välbefinnande. Eleverna på Granskolan har stor 
kunskap om sociala relationer och mobbning. Då elevernas kunskaper om mobbning och 
kränkningar är goda finns förutsättningar för att skapa en trygg miljö. Tas elevernas 
kunskaper tillvara och används de i trygghetsplanearbetet?  

 
För att trygghetsplanen skall fylla sin funktion bör elever, föräldrar och personal väl känna till 
planen. Skolans grundsyn bör speglas i trygghetsplanen och skolans arbete. Samtliga elever i 
undersökningen känner sig trygga på skolan samt säger att ingen mobbning förekommer. De 
flesta av eleverna känner inte till trygghetsplanen. Beror det på att lärarna arbetar 
kontinuerligt med att införliva trygghet hos eleverna? Finns det andra faktorer som är 
avgörande för skolans trygghet än att ha en tydlig trygghetsplan?  
 
Enligt forskare är vuxnas agerande och bemötande av stor vikt. Vuxnas engagemang, 
erfarenhet och attityder ligger till grund för en trygg skolmiljö. Därför skulle det även vara 
intressant att undersöka vilka faktorer som elever anser är avgörande för deras trygghet i 
skolan.  
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  Bilaga A 

Förkortad version av Granskolans trygghetsplan 

Då skolan anser att det är viktigt att eleverna får känna delaktighet i det dagliga arbetet, finns 

aktiviteter för att förebygga kränkande behandling. 

Dessa aktiviteter är: 

 

- Klassregler och allmänna trivselregler på skolan 

- Elevskyddsombud som ser över miljön inne/ute på skolan 

- Klassråd 

- Trivselvärdar i matsalen. Dessa hjälper till med matlagning, disk och allmän trivsel i 

matsalen  

- Elevråd 

- Växtansvariga. De vårdar blommor som behöver omskötsel 

- Bussvärdar som är närvarande vid morgon och eftermiddagsturer vid busshållsplatser 

tillsammans med vuxna 

- Biblioteksvärdar som hjälper bibliotekarien 

- Matråd, där eleverna får tycka till om maten och skolmatsalsmiljön 

- Friluftsdagar 

- Elevcafeteria     

- Kamratstödjare 

 

Kamratstödjare är elever från skolår 8 och 9. Dessa skall göra sitt bästa för att stävja 

mobbning och övrig kränkande behandling. Vidare skall de sträva mot en trivsam och trygg 

skolmiljö samt bemöta alla elever utifrån individens förutsättningar. Kamratstödjaren skall 

vara en bra förebild och bry sig om och ställa upp för andra. Mellan vuxna och elever skall 

kamratstödjarna fungera som en kontaktlänk och de skall vara synliga på skolan. De skall 

också arbeta för en drogfri miljö. Kamratstödjarna har kontinuerliga möten och de åker på 

läger en gång om året. De har gruppstärkande aktiviteter och olika samarbetsövningar i 

klasserna som sker på temadagar och klassråd. 
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Vuxna på skolan har ett stort ansvar i det förebyggande arbetet mot mobbning. De arbetar 

aktivt så att alla elever ska känna sig trygga.  

De arbetar på följande sätt: 

 

- Vuxna kamratstödjare 

- Teambuilding 

- Personalen skall se alla elever 

- Rastvakter 

- Enkät 

- Rutiner för överlämning mellan skolåren 6 – 7 och 7 – 8 

- Uppmärksammar elevers språk sinsemellan  

- Enskilda samtal 

- Kontroll av närvaro 

- Kontakten mellan hem och skola 

- Sanering av klotter 

- Upprätthållandet av en trivsam miljö i skolan 

 

I ett samtal med Granskolans rektor berättar han att skolans trygghetsplan inte innehåller en 

likabehandlingsplan och därmed inte uppfyller den nya lagen. Men rektorn berättar att skolan 

vid tillfället håller på att utarbeta en ny trygghetsplan och att denna skall innehålla en 

likabehandlingsplan. 
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     Bilaga B 

 
 
Högskolan i Gävle                                                                     
Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 

 
 
En studie om förebyggandet av mobbning och kränkande behandling i skolan 
 

Till elever och föräldrar i klass x! 
Många barn idag är under sin skoltid utsatta för mobbning och kränkande behandling, utan att 
någon reagerar eller agerar. Skolan har ett stort ansvar att aktivt arbeta förebyggande mot 
mobbning. Många av de problem som finns i skolan, speglas av det samhälle vi lever i idag 
och därför är det extra viktigt med samverkan mellan föräldrar, elever och skolpersonal. Detta 
medför också behov av ökad kunskap. Utan kunskap kan inte mobbning bemötas på ett 
tillfredsställande sätt. I den här studien söker vi elevernas uppfattning kring ämnet mobbning 
och kränkande behandling. 
 
Den aktuella studien har som syfte att spegla elevers syn på det förebyggande arbetet mot 
mobbning i skolan. 
 
Eleverna i klass x :s deltagande i studien sker i form av ett skriftligt frågeformulär under 
skoltid, torsdagen den 18 oktober 2007, där vi kommer att närvara. Ca fyra elever kommer 
sedan att delta i en gruppintervju för fortsatta diskussioner rörande ämnet mobbning och 
kränkande behandling. Eleverna kommer att tillfrågas skriftligen i enkäten om de vill delta i 
gruppintervjun. Gruppintervjun kommer att ske under skoltid på elevernas klassrådstimme 
måndagen den 22 oktober 2007.  
 
Elevernas anonymitet garanteras. Enskilda svar kommer alltså inte att redovisas. Vid 
bearbetning av data från gruppintervjun kommer fingerade namn att användas. Studien 
kommer att avrapporteras som examensarbete i lärarutbildningen på Högskolan i Gävle 2007. 
 
Om Ni önskar ytterligare upplysningar om den aktuella studien får Ni gärna höra av er till 
Ulrika Lindqvist eller Anna Wängman via telefon eller mejl. 
 
Ulrika Lindqvist    Anna Wängman       
Tel: xxx-xxxxxx  Tel: xxx-xxxxxx 
Mejl: xxxxxxx  Mejl: xxxxxxx 
 
Handledare: Ingegerd Gudmundson Högskolan i Gävle, Mejl: xxxxxxx 
 
Godkännande av Ert barns deltagande i studien. 
 
Vårdnadshavares underskrift:....................................................................................  
Godkännande av Ert barns deltagande i studien kan även göras via mejl till Ulrika eller Anna. 
Vänligen svara senast torsdag den 22 oktober 2007 via mejl eller lämna detta papper med 
underskrift till klassföreståndare klass x. 
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Bilaga C 
Enkätundersökning 

 
Syftet med enkätundersökningen är att ta reda på vad Ni vet om mobbning, kränkande 
behandling och trygghetsplaner.  
 
1. Vet Du om din skola har en Trygghetsplan? 

 
JA   NEJ       

 
2. Vad anser Du att mobbning är? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

3. Vad anser Du att kränkande behandling är? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Uppfattar DU att din skola arbetar förebyggande mot mobbning och kränkande behandling? 
  

JA  NEJ  
 
Om JA, på vilket sätt arbetar skolan förebyggande mot mobbning och kränkande behandling? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Vet Du vad en Trygghetsplan är? 
  

JA  NEJ  
 
Om JA beskriv så utförligt du kan vad en Trygghetsplan är. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6. Känner Du dig trygg på din skola? 

 JA  NEJ  

Vid JA/NEJ vad är det som gör att Du känner dig trygg/inte trygg?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

7. Vill Du medverka i vår gruppdiskussion under klassrådstimmen måndagen den 22 oktober 
2007, skulle vi vara mycket tacksamma, skriv då ditt namn på raden nedan. Väljer Du att delta 
i diskussionen blir Du inte anonym för oss men din medverkan är ändå anonym i vår 
undersökning. Vi kommer i undersökningen att använda fingerade (påhittade) namn då svaren 
presenteras.  
 

Namn:------------------------------------------------ 

 

Hjärtligt Tack för Din medverkan! 

Ulrika Lindqvist & Anna Wängman Lärarstuderande på Högskolan i Gävle 
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