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Abstrakt

 Syftet med studien är att ta reda på vilka metoder samt vilka likabehandlingsplaner skolorna 
använder sig av, och hur dessa fungerar  i arbetet mot mobbning. Bakgrunden till studien är den 
stora förekomst av mobbning som finns i skolans värld och hur försöken till att bekämpa 
mobbningen går till. Metoden för studien bygger på intervjuer gjorda med två rektorer på skolor 
från två kommuner. I intervjuerna ställdes frågor om hur skolorna arbetar förebyggande mot 
mobbning och hur eleverna involveras i detta arbete. Resultatet visar bland annat att de berörda 
skolorna använder sig av likabehandlingsplaner och egna mobbningsmodeller i sitt arbete för att 
minska och förebygga mobbning. De likabehandlingsplaner och modeller som skolorna har visar 
sig vara effektiva då de leder till minskad förekomst av mobbning och en tryggare miljö i skolan. 
Resultatet från dessa två skolor visar vidare att det ej endast är dessa likabehandlingsplaner och 
mobbningsmodeller som gör att mobbning minskar och miljön blir tryggare utan att det är i största 
del det värdegrundsarbete som skolan väver in i all undervisning.

Nyckelord: Intervjuer, likabehandlingsplaner, mobbning, mobbningsåtgärder
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1. Inledning

Mobbning är aktuellt i våra skolor och i vårt samhälle i stort, och det är också något som nästan alla 
kommer i kontakt med. Detta oavsett om du är utsatt eller inte. Lpo 94 påvisar att ingen ska utsättas 
för mobbning och att alla tendenser till trakasserier ska bekämpas aktivt. Därför är det av yttersta 
vikt att alla pedagoger är insatta i ämnet mobbning. Det är lika viktigt för skolan att ha kunskaper 
om hur mobbning kan motverkas och förhindras. Mobbning kan förebyggas och förhindras om 
skolan bedriver ett aktivt arbete mot det. Det kan även bli lättare att involvera eleverna i 
antimobbningsarbetet om skolan och dess pedagoger besitter kunskaper om mobbning. Detta 
hävdar Sharp och Smith (1996) som även säger att för att få eleverna mer involverade måste vuxna 
bli mer aktiva i och uppmärksamma på det som sker kring eleverna.  Elevernas del i detta arbete är 
väldigt viktigt då det är dem det  huvudsak handlar om. Denna studie kommer att behandla 
mobbning. Syftet är att undersöka hur skolan kan arbeta förebyggande mot mobbning och vilka 
strategier som kan finnas att tillgå för det förebyggande arbetet.
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2. Bakgrund

Utifrån en frågeställning om hur skolan kan arbeta  aktivt  mot  mobbning och hur  eleverna kan 
involveras i detta arbete har det sökts i diverse litteratur för att se vad som finns skrivet om det.

2.1 Definition av mobbning 

 Enligt Larsson (2004) är definitionen på ordet mobbning att en eller flera personer vid upprepade 
tillfällen, under en längre tid utsätter någon annan människa för negativ och kränkande behandling. 
Vidare säger (a.a) att mobbning är ett sätt för en människa att förtrycka en annan människa. Detta 
på grund av att behov av att förtrycka finns. Olweus (1999) säger att det finns två typer av 
mobbning. Den ena typen är en direkt form där den som mobbar gör angrepp öppet på den 
mobbade. Den andra typen är en indirekt form där mobbaren använder mindre tydliga 
mobbningsformer som utfrysning och isolering. Mobbning som begrepp kan härledas ända till tiden 
för den franska revolutionen för trehundra år sedan, säger sociologen Roos (enligt Björk, 1999, sid 
14). Roos hävdar vidare att termen mob är en förkortning av det latinska ordet mobile vulgus som 
betyder den opålitliga och föränderliga hopen. Enligt Olweus (1986) var det först på 1970-talet som 
kunskapen om mobbning började ta form i Skandinavien. Detta trots att mobbning varit känt i 
nästan trehundra år. (a.a)

2.2 Vad säger läroplanen (Lpo 94)?

I Lpo 94 står att läsa att skolan ska främja, hos elever och personal, förståelse för andra människor 
och att alla inom skolan ska värna om den enskildes välbefinnande och utveckling. Vidare sägs att 
ingen ska utsättas för mobbning och att alla tendenser till trakasserier ska bekämpas aktivt. Eleverna 
ska, med hjälp av skolan, ta avstånd från förtryck och kränkande behandling och respektera andra 
människors egenvärde.(a.a)

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 
hos eleverna förankra de grundläggande värden som 
vårt samhällsliv vilar på.. (Lpo 94 sid 1)

2.3 Tidigare forskning om mobbning och hur ett förebyggande arbete kan gå till
Varför uppstår mobbning?
Varför mobbas vissa och inte andra? Olweus (1999) och Sharp och Smith (1996) säger att allt har 
med tryggheten att göra. I en elevgrupp som har en trygg och tydlig ledare blir eleverna mer 
toleranta mot det som är annorlunda än i en otrygg grupp där det finns mer grund för kränkningar. 
Lärarnas beteende, attityder och rutiner spelar en avgörande roll för hur utbredd mobbningen 
kommer att bli i gruppen. Ser eleverna att pedagogen tar avstånd till en elev är det lättare för dem 
att också göra det. För att motverka mobbning är den viktigaste åtgärden att man som vuxen aktivt 
markerar sitt avståndstagande från mobbning, att man är en bra förebild och behandlar alla elever 
lika. Visar vuxna motvilja mot den utsatta eleven så visar det att mobbningen blir accepterad, 
Olweus (1999).
Det finns många förklaringar till att en elev kränker en elev. Fahrman (1993) hävdar att de visar mer 
aggression än andra och ofta kommer mobbaren från en familj där man använder sig av fysiska 
bestraffningar i högre grad än andra familjer. Relationen mellan mamman och barnet är i regel inte 
lika kärleksfullt som mamma - barn relationer är i vanliga fall. En elev som mobbar har fått för lite 
kärlek hemifrån. (a.a.) säger likt Olweus (1999) och Sharp och Smith (1996) att det finns mer 
grogrund för mobbning i en barngrupp som har ett vuxenledarskap som är instabilt och otryggt än i 
en barngrupp där ledarskapet är tryggt och stabilt. Fahrman (1993) säger vidare att i en 
dysfunktionell barngrupp finns ofta en oro som på något sätt måste kanaliseras. Denna kanalisering 
går många gånger genom personer/barn som är ”lämpliga”. Lämpliga på det sättet att de sänder ut 
signaler om att de är osäkra  och har dålig självkänsla. Otryggheten i barngruppen kombinerat med 
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det osäkra barnets beteende 
 blir en riskfaktor för mobbning. Av detta blir det en ond cirkel- barnet som mobbas på grund av sin 
osäkerhet sänder ut fler signaler av osäkerhet. (a.a)

Hur kan mobbning motverkas?
Sharp och Smith (1996)säger att i försök att motverka mobbning, är det grundläggande att ha en 
strategi som gäller för hela skolan. Denna strategi utgör ramen för insatser och förebyggande 
åtgärder och även en förlängning av skolans likabehandlings- och trygghetsplan. De säger vidare att 
strategin ska innehålla konkreta, överenskomna mål som visar elever, lärare, övrig skolpersonal och 
föräldrar vad som gäller. Taktiken som ingår i strategin ska hjälpa skolpersonalen att ha ett 
samstämmigt förhållningssätt vad gällande mobbning och i skapande av normer och värderingar på 
skolan som ska verka mot mobbning, trakasserier och översitteri. En gemensam front mot problem 
som finns i skolsystemets alla delar behövs för att förändra attityder och beteendemönster på 
skolan. Det är viktigt att alla vuxna på skolan praktiserar de riktlinjer som strategin innehåller.(a.a) 

Även Olweus (1999) betonar vikten av att skolan har en strategi mot mobbning. Han skriver att 
användandet av en bra strategi kan leda till minskad förekomst av mobbning. Även andra former av 
antisocialt beteende, som skolk, vandalisering och stöld kan minska. Klassernas sociala klimat kan 
förbättras, elevernas trivsel öka och attityden bland eleverna gentemot skolan och skolarbetet bli 
mer positiv. En annan positiv verkan av en bra antimobbningsstrategi är också att den kan verka 
förebyggande. (a.a)

Hur kan elever involveras i arbetet mot mobbning?
För att få eleverna involverade i antimobbningsstrategin är det, hävdar Sharp och Smith (1996) 
avgörande att de vuxna blir mer aktiva i och uppmärksam på det som sker i klassrummet, skolans 
område och på rasterna. Det är också avgörande att de vuxna lyssnar på eleverna och är lyhörda för 
deras oro och bekymmer. I och med tillämpningen av antimobbningsstrategin blir de flesta elever 
säkrare på och mer benägna att berätta för vuxna på skolan om egen upplevd mobbning och om de 
vet någon annan elev som blir mobbad. Detta säger (a.a.) leder till att elevgruppens kultur betonar 
samarbete och tolerans. Eleverna tar aktivt ställning mot mobbning genom att säga till en vuxen, 
säga åt de elever som mobbar och hjälpa den som blir mobbad. Detta visar de som mobbar att deras 
skolkamrater inte accepterar det de gör. Detta visar också de som blir mobbade att de kan få hjälp 
och stöd av sina klasskamrater. Ett sådant antimobbningsarbete gör det svårt för den onda cirkel 
som mobbning lätt blir att etablera sig och om den ändå uppstår är den då lätt att bryta. (a.a.)

Larsson (2004) anser likt Sharp och Smith (1996), att pedagoger bör regelbundet sätta sig och 
observera sin klass för att se om någon hamnar utanför och om det dessutom är samma elev ett 
flertal gånger. Elever reagerar på händelser i sin miljö. Hos några elever kan tydliga 
beteendeförändringar ses, medan hos andra syns inte signalerna lika tydligt. Om en elev har ändrat 
sitt beteende bör pedagogen prata med eleven och fråga om något har hänt. Pedagogen kan inte 
räkna med att offret kommer fram frivilligt och berättar vad som har hänt. (a.a.)
Björndell (1987) anser att varje lärare bör ta sig tid till samtal med sina elever och då ta upp till 
exempel hur det är i klassen. Samtalen kan handla om saker de lärt sig och hur de har det med 
varandra. Han tror att om detta görs till en vana kan det förhoppningsvis föra med sig att eleverna 
löser konflikter genom att samtala med varandra, istället för att slåss. (a.a.) skriver vidare, att det 
måste finnas en bra anda i klassen för att kunna arbeta förebyggande mot mobbning. De vuxna 
måste frambringa en känsla av vardagsomtanke och medmänsklighet. (a.a.)       

Studiedagar och andra aktiviteter
I Olweus (1986) tas det upp att på skolnivå kan man ha en studiedag, bättre rastvaktssystem och 
ökat ingripande, översyn över skolgården, allmänt föräldramöte och studiecirklar i hem- och skola 
föreningar. Dessa aktiviteter syftar till att utveckla attityder och skapa förutsättningar som minskar 
vidden av mobbning vid skolan som helhet. Många sådana aktiviteter har också som mål att 
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förebygga mobbning. (a.a.) menar att i klassen kan det införas klassregler angående mobbning, det 
kan även anordnas klassråd, gemensamma och positiva aktiviteter, klassföräldramöten samt 
enskilda samtal. Dessa aktiviteter på klassnivå kan allmänt framställas på samma sätt, de har alltså 
alla eleverna i klassen som målgrupp. (a.a.)

Skolvåldet
Dufresne (2005) skriver om skolvåldet och det är allt från terrorism till mobbning. Hon ställer ett 
antal frågor till en man som är expert inom just det området, skolvåldet. ”It´s like not testing your 
students for math and presuming you know what their math ability is throughout your district” (sid 
94). (a.a.) tar upp att om man frågar rektorer eller liknande om det förekommer mobbning på deras 
skola så svarar de oftast att det förekommer mer sällan än det egentligen gör. De gissar för de vet 
oftast inte om hur stor andel det är som blir mobbad. (a.a.) säger vidare att det är otroligt hur stor 
skillnad en busschaufför, en lärare, någon som arbetar i kafeterian och liknande kan göra med rätt 
attityd och med rätt känsla för att hjälpa barn och ungdomar. Oftast så förstår de inte  vilket 
fantastiskt stöd de kan vara bara genom att finnas till och fungera som stöttepelare. (a.a.)

2.4 Exempel på antimobbningsmodell

Ett sätt att arbeta aktivt mot mobbning är att använda Farstamodellen. Nobba Mobba (2009) 
beskriver kortfattat modellen som följande:

• Trygghetsgruppen får reda på att en elev utsätts för mobbning. Inom teamet pratar man med 
varandra om hur man ska gå vidare, information om fallet samlas försiktigt in via lärare och 
mobbningsoffrets föräldrar.

• Trygghetsgruppen har ett samtal med den mobbade där man tar reda på vad som har hänt, 
hur ofta, hur länge det har pågått samt var det har skett och vilka som är inblandade. 

• De misstänkta mobbarna kallas en och en till samtal med två pedagoger. Detta sker under 
skoltid och mobbarna får ej i förväg veta om detta då de inte ska få möjlighet att samtala 
med varandra. De har heller ingen vetskap om att skolan vet om mobbningen. Under 
samtalet talar man om för dem att skolan vet om att de mobbar och att det ses mycket 
allvarligt på detta samt att skolan kräver att mobbningen ska upphöra. Vidare talar man om 
konkreta saker som mobbaren gjort sig skyldig till utan att moralisera och ställa varför- 
frågor. Vid dessa samtal har pedagogerna ett förhållningssätt som varken är förlåtande eller 
straffande. Från pedagogernas sida frågas det om och påstås sådant som de vet säkert har 
hänt. Man samtalar om hur mobbaren själv kan agera för att mobbningen ska upphöra. 
Mobbaren får veta att det blir ett uppföljningssamtal inom en snar framtid.

• Vid uppföljningssamtalet får eleven berätta om hur han/hon upplever situationen i dagsläget.

• Då det hela är mycket känsligt kan fel information vid fel tillfälle försvåra eller förstöra hela 
processen. Trygghetsgruppen bör också vänta med information till de inblandades föräldrar. 
Hur informationen till föräldrar går till bedöms från fall till fall beroende av hur grov 
mobbningen är. Det som är viktigast i början är att mobbningen upphör. Det är väldigt 
viktigt att mobbningsoffret stöttas under hela processen. Även mobbaren kan tycka att det är 
en lättnad att det hela uppdagas och att eleven/eleverna får hjälp med att ändra sitt beteende. 
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2.5 Exempel på livskunskapsmaterial

Projekt Charlie. 
Projekt Charlie (2009) beskriver kortfattat sitt livskunskapsmaterial som följande:

Projekt Charlie står för Chemical Abuse Resolution Lies In Education och har tillämpats i Sverige 
sedan 1991. Materialet är en förebyggande metod för barn och ungdomar där social kompetens och 
emotionell intelligens tränas. Metoden är uppdelad i fem delar: självmedvetande, relationer- 
familjen och vänner, beslutsfattande- val och konsekvenser, alkohol och droginformation och justa 
kompisar. Projekt Charlie är en lära för livet där barn och ungdomar i regelbundna övningar- 
lektioner, rollspel och lekar- får en chans at lära sig förstå, uttrycka och hantera sina känslor.

Målsättning med projekt Charlie:
-att barnen får utveckla och förstärka sin självkänsla och självtillit
-att ge barnen en bra grund för att kunna fatta kloka beslut
-att lära barnen lösa problem och konflikter
-att lära barnen hantera stress
-att lära barnen hantera starka känslor och besvikelser på ett konstruktivt sätt
-att barnen ska få kunskap om skadeverkningar av tobak, alkohol och droger

SET
 Socialstyrelsen (2009) beskriver SET som följande:

SET står för social emotionell träning och är en förebyggande insats för skolan som använts sedan 
2001. Målgruppen för är elever från förskoleklass till årskurs 9. Syftet med SET är att minska risken 
för aggressivt beteende, nedstämdhet, depression och missbruk av alkohol och droger. SET 
innehåller övningar vilka går ut på att lära eleverna att hantera sina känslor, öka sin självkännedom, 
empati, motivation och sin sociala kompetens. Insatsen av SET pågår under ett skolår. De lägre 
klasserna har två 20-minuterspass i veckan och de högre klasserna har ett 40-60- minuterspass i 
veckan.

3. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka vilka metoder och likabehandlingsplaner två skolor använder 
sig av, och hur dessa  metoder och planer fungerar i det förebyggande mot  arbetet mobbning.

Följande frågeställningar kommer att behandlas:

• Hur kan skolan arbeta aktivt för att motverka mobbning?
• Vad kan skolan göra för att involvera eleverna i arbetet mot mobbning?
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4. Metod

Datainsamlingsmetoden för denna studie var intervjuer. Intervjumetoden som användes var en så 
kallad strukturerad sådan som Backman (1998) beskriver. 

4.1 Datainsamlingsmetod

Val av metod
Valet av intervju som datainsamlingsmetod grundar sig på möjligheten till direktkontakt med den 
som ska intervjuas och att följdfrågor kan ställas omgående. Vidare kan den som intervjuar kan visa 
sitt intresse för det som intervjupersoner säger. En intervju ger också den som intervjuar chans att 
ställa relevanta följdfrågor som kan leda till att svaren på frågorna kan besvaras mer djupgående. 
Föreläsning om intervju som datainsamlingsmetod på högskolan i Gävle (2009). En eventuell 
nackdel med att använda sig av intervju som datainsamlingsmetod kan vara att den som intervjuas 
känner sig pressad att  svara. Detta på grund av att personen har gått med på en intervju. En annan 
nackdel kan vara att intervjupersonen ger svar som den tror att intervjuaren vill ha. Dessa nackdelar 
kan undvikas om personen i förväg får veta vad intervjun ska handla om så att det inte kommer som 
en överraskning. För att undvika att få svar som det förväntas att intervjuaren vill ha, och istället få 
spontana svar,  får intervjupersonen se frågorna först när intervjun ska börja.(a.a)

Intervjufrågor
De frågor som ställdes under intervjun var framtagna så att de representerar studiens huvudsyfte- att 
ta reda på hur skolan kan arbeta för att aktivt motverka mobbning och hur eleverna kan involveras i 
detta arbete. Frågorna användes först i en pilotstudie, och resultatet av den gjorde att frågorna 
omarbetades så att de bättre passade till denna studie.

4.2 Deltagare

Studien bygger på intervjuer gjorda med två rektorer. Skolorna ligger i olika kommuner och det 
fanns ingen större vetskap om dessa skolor mer än att namnen var bekanta, Från början avsågs att 
intervjua fler rektorer än två. Men resultatet av de två intervjuer som gjordes var så pass givande 
och innehållsrikt att det  inte behövdes fler intervjuer för att besvara studiens frågeställning. 
Bemötandet vid förfrågning om intervju var positivt redan vid första kontakten.

4.3 Genomförande

Tid för första intervjun bokades genom ett personligt besök på intervjupersonens arbete. Tid för 
andra  intervjun bokades genom ett telefonsamtal. De intervjuade fick svara på fyra frågor som jag 
förberett (se bilaga 2). Även följdfrågor ställdes under intervjuernas gång. Anteckningar gjordes 
under bägge intervjuerna och dessa renskrevs sedan omgående. Första intervjun tog cirka trettio 
minuter och ägde rum på intervjupersonens arbetsplats. Genomförandet förflöt väl utan några 
störande moment. Andra intervjun ägde även den rum på intervjupersonens arbetsplats. Den tog 
cirka fyrtio minuter och genomförandet  gick bra, här var det dock ett avbrott på ett par minuter då 
en kollega till intervjupersonen ville tala med denna. 

4.4 Databearbetning

Under intervjuerna gjordes anteckningar på det som sades. Dessa anteckningar renskrevs sedan och 
skickades per e-post till intervjupersonerna för godkännande.
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4.5 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet i den insamlade datan är hög dels för att det först gjordes en pilotstudie med två 
lärare som fick svara på frågorna. Efter pilotstudien ändrades frågorna något för att stämma mer 
överens med studiens huvudfrågeställning. En annan bidragande faktor till studiens tillförlitlighet är 
att intervjuerna med rektorerna kunde genomföras i lugn och ro utan större avbrott.

4.6 Etiska aspekter

På vetenskapsrådets hemsida www.vr.se står att läsa om de etiska aspekterna, de är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att den som ska delta i studien får veta vad den kommer att handla om 
och vem det är som gör studien och varför. Samtyckeskravet innebär att de som blir tillfrågade att 
delta i studien måste ge sitt samtycke till deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna 
i studien är anonyma. Nyttjandekravet innebär att studiens deltagare får veta hur studieresultatet 
kommer att behandlas. Deltagarna i denna studie upplystes om dessa etiska krav genom ett 
missivbrev (se bilaga 1). I brevet stod att deltagandet var frivilligt och även om mitt syfte till 
arbetet. Vidare i missivbrevet står att intervjuresultatet endast kommer att användas i studiesyfte och 
att det är konfidentiellt. Enligt samtyckeskravet bokades en tid för intervjuer. 

5. Resultat

Nedan redovisas intervjuresultatet. 

5.1 Likabehandlingsplaner och mobbningsmodeller

Bägge skolorna har både likabehandlingsplaner och mobbningsmodeller de använder för att 
förebygga och handskas med mobbning. Likabehandlingsplanerna är utformade tillsammans med 
rektor och personal. Efter utformningen synliggör personalen planerna för eleverna. Dessa planer är 
väl förankrade hos personalen och eleverna. Den ena skolan kombinerar sin likabehandlingsplan 
med en trygghetsplan. Mobbningsmodellerna som används är utarbetade av skolornas 
personalgrupp. De anser att det är viktigt att ha en modell som de själva skapat och de är nöjda med 
hur de fungerar. Den ena skolan anser även att det inte räcker med att bara ha en 
likabehandlingsplan/trygghetsplan på papper utan det är av största vikt att de hålls levande.

5.2 Förebyggande arbete mot mobbning

Det förebyggande arbete som görs på skolorna är baserat på ett gediget värdegrundsarbete som 
sträcker sig över all skoltid. I det värdegrundsarbetet ingår klass-och elevråd, 
livskunskapsmaterialet Projekt Charlie och ett material för socio emotionell träning kallat SET. Den 
ena skolan använder sig både av Projekt Charlie och SET, och den andra skolan använder sig 
endast av Projekt Charlie. Under klassråden får eleverna göra sina röster hörda, och det som sägs 
här förs sedan till elevråden av elevrådsrepresentanter från varje klass. På elevråden fast ställs råd 
och regler för olika aktiviteter som eleverna ska förhålla sig till. Båda skolorna anser att detta med 
klass- och elevråd för med sig positiva signaler till och från eleverna, då de får vara med och 
bestämma saker och ting. En annan positiv sida av att eleverna får vara med och komma fram till 
bestämmelser är att konflikter mellan elev- elev och mellan elev-personal minskar. Genom 
användandet av Projekt Charlie och SET anser skolorna att eleverna får en god värdegrundssyn och 
att mobbning kan förebyggas och minskas. Skolorna anser också att det är viktigt att reagera på 
kränkningar och liknande innan de utvecklats till regelrätt mobbning, och detta är något de jobbar 
hårt med. De anser att de har stor hjälp av likabehandlingsplanerna, Projekt Charlie och SET för 
detta.
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5.3 Är likabehandlingsplanen bra att tillgå vid mobbningsfall?

Bägge skolorna hävdar att likabehandlingsplanerna innehåller det som behövs för att förebygga 
mobbning. Den ena skolan säger att likabehandlingsplanen i kombination med trygghetsplanen är 
bra att tillgå vid uppstådda mobbningsfall. Den andra skolan säger att likabehandlingsplanen är bra 
att tillgå eftersom den är väl förankrad hos personalen. Skolorna anser att en kombination av 
mobbningsmodellerna och likabehandlingsplanerna är det bästa för att komma till rätta med 
mobbning. 

5.4 Elevernas involvering i antimobbningsarbetet

I bägge skolorna involveras eleverna i antimobbningsarbetet genom att det är dem som elevrådet, 
livskunskapsarbetet och all annat värdegrundsarbete handlar om. Den ena skolan poängterar att 
värdegrundsarbetet inte är något som endast ska ske underbestämda lektioner utan att det är något 
som finns med i all skoltid. Elevråd och Projekt Charlie är bra och effektiva komplement. Samma 
skola anser att värdegrundsarbetet är viktigt för att skapa en så trygg miljö för eleverna som möjligt. 
Den andra skolan använder sig även av trivselenkäter som eleverna får fylla i en gång per termin. 
Genom dem kan de tala om om de anser sig vara otrygga i skolan och om de vet någon annan elev 
som är otrygg. Vidare får elever från samma skola delta i konflikthantering, även om de själva inte 
är delaktiga i den aktuella konflikten. Detta görs för att skapa ett positivt grupptryck och för att alla 
ska få höra vad som är rätt och fel. Skolan säger att allt arbete de gör är för att alla ska kunna 
fungera ihop.

6. Diskussion

Nedan följer min diskussion utifrån metoden, resultatet och förslagen till vidare studier.

6.1 Metoddiskussion 

Användandet av intervju som datainsamlingsmetod anser jag vara ett utmärkt redskap i att 
undersöka ett område av intresse. Du kommer nära den som intervjuas och kan föra en dialog. 
Något jag inte räknat med inför intervjuerna var att den jag intervjuade skulle ställa motfrågor. Det 
hände under en av intervjuerna, och jag blev lite ställd men lyckades besvara frågan. Jag förde 
anteckningar under mina intervjuer samtidigt som jag intervjuade. Trots att det gick bra att anteckna 
och få med det som sades kände jag mig stressad. Stressad av att eventuellt missa något väsentligt 
för att jag var upptagen med att anteckna. Om jag ska göra fler intervjuer i framtiden ska jag ta hjälp 
av någon som kan sköta antecknandet åt mig. 

6.2 Resultatdiskussion

Strategier
I den litteratur jag läst inför uppsatsen står det att läsa om vikten av att ha en fungerande strategi 
vad gäller mobbning som används aktivt av hela skolan, detta hävdar också Sharp och Smith 
(1996). Detta framkom även i de intervjuer jag gjorde. Likabehandlings- och trygghetsplaner och 
mobbningsmodeller är något som båda intervjupersonerna betonar vikten av.  I den ena intervjun 
betonades att det är viktigt att likabehandlings- och trygghetsplanen hålls vid liv och det inte förblir 
något vackert skrivet på ett papper. Även om användandet och utformandet av planerna och 
modellerna skildes åt något mellan skolorna så ansågs de vara en bra grund att utgå ifrån vid 
förebyggande arbete mot mobbning. De strategier som de berörda skolorna utgick ifrån förespråkar 
att skolpersonalen reagerar snabbt på kränkningar innan regelrätt mobbning uppstår. 
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Trygghet i skolan
Vidare i litteraturen, i Olweus (1999) står att läsa om hur viktigt det är med tryggheten i skolan. Han 
säger att finns om det en trygg miljö i skolan kan både mobbning och kränkningar minska bland 
eleverna. Bägge intervjupersoner säger att det är hos de vuxna på skolan som arbetet mot mobbning 
börjar. Det är bland annat genom utformandet av likabehandlings- och trygghetsplaner och 
antimobbningsmodeller, genom ett gediget värdegrundsarbete med eleverna och att använda sig av 
elevråd. Den trygga miljö som skapas gör att eleverna lättare kan tala om hur de mår och även 
hjälpa andra elever som far illa. 

Konflikthantering
I en av intervjuerna framkom det att eleverna får delta i konflikthantering även om de själva inte är 
delaktiga i dessa konflikter. Detta kan verka både på gott och ont. Gott på det sättet att eleverna får 
lära sig vad som är rätt och fel. De får lära sig ett bra sätt att lösa konflikter på och att de kanske blir 
avskräckta från att själv skapa konflikter. På ont kan det bli om konfliktlösningen är, från de vuxnas 
sida, ogenomtänkt och hastigt påkommen. Detta kan göra att de som har skapat konflikten målas ut 
till bråkstakar. Bråkstakar som alltid är de som ställer till det. Det är väldigt viktigt att  vuxna ser till 
att alla inblandade får komma till tals och berätta sin sida av historien. Som alltid så finns det två 
sidor av allting. Får andra elever, som inte är delaktiga eller berörda, veta orsaken till och lösningen 
av en konflikt kan det leda till att de får syn på att det kanske inte alla gånger är den person de tror 
som ligger bakom konflikten. Många gånger är det elever som blir oförskyllt ansvariga för bråk och 
problem. Det blir på något sätt lättare att skylla ifrån sig på någon som ofta hamnar i bråk, än att 
öppna ögonen och se att det finns även andra som ställer till det. 

Verkligheten
Dufresne (2005) säger i sin artikel att rektorer säger att de har mindre mobbning än de egentligen 
har, detta på grund av de flesta rektorer inte är insatta i hur verkligheten ser ut. De två rektorer jag 
intervjuat verkar vara väl insatta i verkligheten. I alla fall verkligheten på deras skolor. De vet att 
det förekommer mobbning på deras skola, om än i lite skala, och att det antimobbningsarbete som 
görs är nödvändigt och aldrig får nonchaleras. Det vore nog svårt att få till ett effektivt 
antimobbningsarbete  på en skola om dess ledare inte är insatt hur verkligheten på skolan ser ut. 

Samtalande
Larsson (2004), Sharp och Smith (1996) och Björndell (1987) talar om vikten av att ta sig tid med 
eleverna. Att observera, samtala och finnas till hands för dem kan förhoppningsvis leda till att 
eleverna löser konflikter genom att prata i stället för att fysiskt utmana varandra. De intervjuade 
talar bägge om elevråd och att använda sig av olika livskunskapsmaterial. På elevråden, som 
föregås av klassråd, får eleverna berätta och tala om vad de funderar på och komma med förslag på 
lösningar till olika problem. Livskunskapsmaterialet- Projekt Charlie och SET används för att stärka 
eleverna både som individ och i grupp. Här har man bland annat tjej- och killgrupper där man 
diskuterar olika saker som är viktiga för eleverna. Jag fick uppfattningen, under bägge intervjuerna, 
att detta med att samtala med eleverna om vad de tycker är aktuellt och viktigt är något som är 
fundamentalt för ett effektivt värdegrundsarbete. Samtalandet med och lyssnandet till eleverna är a 
och o för att de ska kunna få förtroende för oss vuxna/pedagoger. Lyckas inte vi skapa detta 
förtroende kan vi heller inte kräva att eleverna ska komma till oss med sina problem och 
funderingar. Effekten av brist på förtroende kan vara att elever tar ut sin frustration på andra elever, 
och detta i sin tur kan leda till regelrätt mobbning.

12



Trivselenkäter
Den ena skolan använder sig av så kallade trivselenkäter där eleverna får fylla i frågor om hur de 
har det i skolan. Detta sker på vår- och höstterminen. Här kan de även tala om de vet någon annan 
elev som mår dåligt. Detta är ett tillvägagångssätt för att få fram hur trivseln är på skolan bland 
eleverna och som använts många år. Framkommer det information som tyder på otrygghet och 
mobbning i skolan agerar skolan omgående för att komma till rätta med det. Vad jag förstod så är 
denna enkät anonym, dock talar man i vilken klass man går, och det kan ju vara tryggt för eleverna 
då det kan kännas jobbigt att tala om att man är mobbad eller att det är någon annan elev som blir 
det. Den andra skolan har en mobbningsmodell som är influerad av Farstamodellen. Jag vet inte 
vilka delar som de tagit från Farstamodellen, men jag vet att den modellen går ut på att man samlar 
information om ett aktuellt fall, samtalar med den mobbade och tar reda på vad som hänt och sedan 
att man talar i enrum med den som mobbar, Nobba Mobba (2009). Om den här berörda skolan 
arbetar just så med sin modell kan jag inte svara på. 

6.3 Syftet uppnått

Syftet med denna studie var att undersöka hur skolan kan arbeta förebyggande mot mobbning, och 
vilka strategier som skolan har att tillgå för detta arbete. Vidare var syftet att undersöka hur skolan 
kan involvera eleverna i antimobbningsarbetet. Genom studien har jag fått veta att skolan kan 
använda sig av likabehandlings- och trygghetsplaner och mobbningsmodeller för att förebygga och 
komma tillrätta med mobbning. Det är inte endast dessa planer och modeller som skolan kan 
använda sig av utan de kan även använda sig av ett värdegrundsarbete som sträcker sig över all 
skoltid. Detta värdegrundsarbete kan innehålla klass-och elevråd, olika livskunskapsmaterial, 
trivselenkäter och konflikthantering. Genom dessa värdegrundsdelar kan skolan lättare involvera 
eleverna

6.4 Egna kommentarer

Jag anser att de svar jag fick under intervjuerna tyder på en stor och god kunskap om hur man kan 
arbeta för att förebygga mobbning. Jag hade ej några direkta förväntningar inför intervjuerna men 
hade jag förhoppningar om att få information och kunskap som jag sedan i min framtida 
pedagogroll kan använda mig av. Det tycker jag absolut att jag fick. 

6.5 Förslag till kommande studier

Mitt förslag till kommande studier inom området mobbning är fler intervjuer, studiebesök och 
fältarbete. Fler intervjuer kan göras och då kan fokus ligga på lärare för att undersöka hur de 
konkret arbetar mot mobbning. Jag anser att det behövs mer kritiskt tänkande och ifrågasättande 
från oss pedagoger så att det förebyggande arbetet inte stagnerar och glöms bort i den dagliga 
verksamheten i skolan. Det är inte enbart vi pedagoger som bör kämpa för att arbetet mot mobbning 
ska fortsätta. Det borde ligga i allas intresse att ha en enad front och en nolltolerans mot mobbning.
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Bilaga 1

Hej!

Jag heter Pia Wennberg och läser min sista termin på förskollärarutbildningen vid 
Högskolan i Gävle, med inriktningen naturvetenskap- teknik- och matematik för 
förskolan. Denna termin ska jag skriva ett examensarbete, en B- uppsats på 10 hp.
Jag har valt att skriva om antimobbningsarbete i skolan.

Syftet med min studie är att ta reda på hur en skola arbetar mot mobbning. Vidare vill 
jag ta reda på om det finns en likabehandlingsplan och en mobbningsmodell att tillgå. 
Genom intervjuer vill jag ta reda på hur mobbning motarbetas.

Intervjuresultatet kommer att sammanställas av mig och enbart användas i studiesyfte 
samt seminariebehandlas med resten av min klass. 
Jag bygger analysen på helheten och resultatet kommer att presenteras så att ingen 
enskild individ kan identifieras. Vill ni ta del av resultatet, kontakta mig via e-post, så 
skickar jag en kopia av resultatet.

Jag vill poängtera att det är viktigt för mig att få ta del av just dina åsikter och 
kunskaper.
Deltagandet är frivilligt, och ni kan när som helst avbryta intervjun.

Med vänliga hälsningar Pia.
E-post adress: plu06pwg@student.hig.se

mailto:plu06pwg@student.hig.se


Bilaga 2

Intervjufrågor

1. Har ni någon likabehandlingsplan och mobbningsmodell på er skola?
2. Hur arbetar ni på er skola för att förebygga mobbning?
3. Anser du att er likabehandlingsplan är bra att tillgå vid mobbningsfall?
4. Hur involverar ni eleverna i ert arbete mot mobbning?




