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SAMMANFATTNING
Enligt skollagens första kapitel § 2 är varje skola skyldig att ha någon form av åtgärdsprogram mot mobbning. I den nya läroplanen, Lpo -94, anges att det är rektor som bär
det särskilda ansvaret för att skolan verkligen utformar ett sådant åtgärdsprogram.
Vi valde därför att inleda det här arbetet med att undersöka om skolorna i Gävle kommun, med
inriktning på årskurs 1-6, var laglydiga eller inte. Med andra ord, hade de någon form av
åtgärdsprogram mot mobbning eller inte?
I och med Lpo -94, framhålls också skolans ansvar tydligt, när det gäller att ingripa mot
alla slags trakasserier eller kränkande behandling. Vi är alltså som lärare, tillsammans
med övrig skolpersonal, skyldiga att ingripa om vi misstänker ett fall av mobbning. Gör
vi inte detta, begår vi följaktligen ett lagbrott! Till vår hjälp och till vårt stöd, ska vi då
bland annat ha detta åtgärdsprogram.
Vi intervjuade därför, sex lärare samt tre rektorer, på tre utvalda skolor även det inom Gävle
kommun. Syftet med dessa intervjuer, var att försöka få en uppfattning om hur pass väl
åtgärdsprogrammen ute på skolorna är förankrade. Samtidigt försökte vi få svar på en rad andra
frågor som vi hade angående dessa åtgärdsprogram. I arbetet presenterar vi också några, i
åtgärdsprogrammen, vanligt förekommande metoder och modeller, exempelvis Farstamodellen
och Österholmsmodellen. Vi gjorde också en intervju med en representant ur ett mobbningsteam. Mobbningsteamets arbete är ofta en viktig del av innehållet i ett åtgärdsprogram.
–
–
–

Vi kom fram till att av 28 tillfrågade skolor, hade bevisligen 27 stycken ett åtgärdsprogram
av någon form.
Förankringen av åtgärdsprogrammen bland de intervjuade lärarna och rektorerna visade
sig, tolkat utifrån våra intervjusvar, inte vara alltför god.
Vi fann också att de intervjuade på skolorna, hade väldigt olika uppfattningar om åtgärdsprogrammet och dess innehåll.
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1. BAKGRUND
Mobbning är ett otäckt fenomen som troligen funnits lika länge, som vi människor här på
jorden. Det är något som drabbar så väl vuxna som barn, men också något som utförs av de
samma. Enligt författaren Dan Olweus, rör det sig om mobbning när ”En eller flera individer
upprepade gånger och över en tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera
individer.” (Olweus 1986, s.8)
Att vara den som blir mobbad, är ett grymt öde. Detta vittnar före detta mobbningsoffer om.
Ibland orsakar mobbaren/mobbarna offret sådan svår fysisk skada att det inte ens överlever. I
andra fall går det så långt att offret inte orkar leva längre och tar själv sitt liv. Först då, när det är
för sent, framkommer det ofta uppgifter om att offret varit utsatt för mobbning under en längre
tid, utan att omgivningen reagerat. Vi frågar oss som privatpersoner, men också som blivande
lärare, ska det behöva vara så? Ska någon behöva dö först, innan omgivningen reagerar?
Enligt Sonia Sharp och Peter K. Smith (1994) drabbar mobbning de flesta barn och ungdomar
när de befinner sig i skolan eller i skolans omedelbara närhet, ibland också på väg till och från
skolan. I samband med den nya läroplanen Lpo -94 lyfte regering och riksdag fram frågorna
kring mobbning i skolan och i skollagens första kapitel § 2 gjordes ett viktigt tillägg: ”Särskilt
skall den som verkar inom skolan bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta
andra för kränkande behandling.” (Skolverket 1995, s. 13)
Skolans ansvar framhålls härmed särskilt tydligt, när det gäller att ingripa mot alla slags
trakasserier och kränkande behandling. Detta tycker vi är mycket viktigt med tanke på den
besvikelse som före detta mobbningsoffer ofta riktar mot skolan och lärarna. De undrar varför
ingen gjorde något, varför ingen reagerade? Vi är alltså som lärare, tillsammans med alla andra
som verkar inom skolan, skyldiga att ingripa om vi så bara misstänker ett fall av mobbning. I
den nya läroplanen anges också att rektor bär ett särskilt ansvar för att skolan utformar ett
åtgärdsprogram i arbetet mot mobbning.
Våra funderingar kring åtgärdsprogram mot mobbning kom därför att ligga till grund för detta
arbete. Vi frågade oss själva: Är åtgärdsprogram mot mobbning ett steg i rätt riktning, när det
gäller att bekämpa mobbning ute på skolorna?
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2. SYFTE
Vårt syfte med denna uppsats är att genom intervjuer med utvalda lärare/rektorer, försöka
besvara en rad olika frågor som vi har angående åtgärdsprogram mot mobbning, nämligen: Vad
är ett åtgärdsprogram? Har varje skola ett åtgärdsprogram? Hur pass väl förankrat är
det då? Används det/Hur används det? Har programmet förbättrat arbetet mot mobbning? Finner lärarna att de har ett stöd i det? Hur presenteras programmet för nyanställda? Svaren söker vi på skolorna i Gävle kommun med inriktning på åk 1-6.
Vi gör också en mindre undersökning bland skolorna i Gävle kommun, där syftet är att försöka
få en uppfattning om skolorna verkligen har något åtgärdsprogram eller inte. Ett ytterligare
komplement är de litteraturstudier vi bedrivit med anknytning till ämnet.
Vår förhoppning är att vi utifrån intervjuerna, den mindre undersökningen och den litteratur vi
läst, ska kunna besvara frågan: Åtgärdsprogram mot mobbning - ett steg i rätt riktning, (när
det gäller att bekämpa mobbning ute på skolorna)?
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3. METOD OCH URVAL
Inför vårt arbete började vi med att läsa för ämnet passande litteratur. I litteraturen tittade vi
bl.a. lite närmare på vad ordet mobbning egentligen betyder och på olika forskares definitioner
på vad som är mobbning, samt vad det finns för olika metoder och modeller i arbetet mot
mobbning. Detta för att få en liten bakgrund till den senare fokuseringen på åtgärdsprogrammen. Vi inledde sedan arbetet med att göra en mindre undersökning. Vi kontaktade 36 (alla?)
skolor inom Gävle kommun med inriktning på årskurs 1-6, per fax och telefon. Sedan fortsatte
vi med att göra ett antal intervjuer inom samma årskurser på tre utvalda skolor.
Vi intervjuade sex lärare och tre rektorer på tre olika skolor. Skolorna valdes utifrån tidigare
praktikplatser/kontakter. På varje skola intervjuade vi rektor, en relativt nyanställd lärare, samt
en lärare som varit anställd vid skolan en längre tid. De intervjuade är både män och kvinnor.
Det föll sig dock så, att det blev fler kvinnor än män. Könen spelade alltså egentligen ingen roll,
för vårt val av intervjupersoner.
Vi valde medvetet att intervjua lärare som varit anställda mindre än fem år på skolorna och
lärare som varit anställda mer än fem år. Detta för att se hur dessa olika förutsättningar bl.a.
påverkade åtgärdsprogrammets förankring hos dem. Vi ville också se om det fanns några
likheter/skillnader inom de båda grupperna. Vi intervjuade också rektor på respektive skola för
att se var denna stod i förhållande till sina anställda samt till sina rektorskollegor, då det gällde
bl.a. förankringen.
Vi har alltså gjort tio intervjuer, varav vi vid nio av dessa använde oss av bandspelare. Den
tionde skrev vi ned för hand, då personen ifråga inte ville få sina svar inspelade på band.
Samtliga intervjuer genomfördes i rum där vi inte blev störda och skedde under avspända
förhållanden utan tidspress. Intervjuerna varade mellan tio och femton minuter. Anteckningar
och bandinspelningar var två olika sätt att registrera svaren på och det gav olika förutsättningar
i efter arbetet. Intervjuerna med bandspelare gav mer material, medan den antecknade intervjun
gav färre mer konkreta svar. Detta eftersom de inspelade intervjuerna fanns att tillgå efteråt, ord
för ord, medan man kan säga att den nedskrivna intervjun redan från början var sammanfattad.
I sammanställningen började vi med att i samtliga intervjuer se över vad som var relevant för
vårt vidare arbete. Det vill säga vi kortade ner de ibland något utsvävande svaren, för att
förenkla för oss själva och läsaren. Svaren från rektorer, lärare anställda i mer än fem år och
lärare mindre än fem år, sammanställdes var för sig, i grupper om tre. Detta då de tre gruppernas
frågor skilde sig något åt.
Vi gjorde sedan upp ett rutsystem för varje grupp, med dess intervjupersoner och frågor, där
svar och frågor presenteras kortfattat i rutorna. Detta för att läsaren lätt ska kunna överblicka
och själv jämföra de olika intervjupersonernas svar. Vi valde också att fokusera oss på några
frågor inom varje grupp. Dessa frågor presenteras med mer utförliga svar i text, som ett
komplement till rutsystemet, samt som en viktig grund för vår direkt efterföljande diskussion.
Vi för ytterligare en diskussion berörande varje skola för sig, med dess tillhörande intervjupersoner. Vi försöker där se likheter och skillnader i svaren. Här finns dock inget rutsystem att
överblicka.
När det gäller de frågor som vi inte fokuserar på, finns svaren, utöver de kortfattade svar som
ges i rutsystemet, mer utförligt redovisade i bilaga (bil. 5, 5a, 6, 7). I intervjufrågorna 1 och 2,
framkommer svar, som gör det möjligt för vissa läsare att identifiera personen bakom den
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istället för namn givna bokstaven (exempelvis lärare D). Därför väljer vi att inte redovisa
svaren på frågorna, då de intervjuade önskat att få vara så anonyma som möjligt.
En viktig del i ett åtgärdsprogram mot mobbning kan vara ett mobbingteam. På en skola valde
vi därför att göra en intervju med en representant från ett sådant team. Genom denna intervju
fick vi konkreta förslag på hur teamet kan arbeta. Intervjun med mobbningsteamet presenteras i
sammandrag, under 6.1. (Hela intervjun bil. 4)
Eftersom vi har en diskussion i slutet av varje kapitel, är vår avslutande diskussion kort och av
mer sammanfattande karaktär.
Vi är medvetna om att antalet intervjupersoner inte är tillräckligt många och representativa för
att vi ska kunna dra några större slutsatser. Vi tror ändå att vårt resultat kan ge en viss uppfattning om synen på och förankringen av åtgärdsprogram mot mobbning bland lärare och
rektorer.
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4. VAD ÄR MOBBNING?
För att göra ett arbete om åtgärdsprogram mot mobbning, kände vi att vi först måste försöka
definiera vad begreppet mobbning egentligen innebär. Ordet mobbning, härstammar enligt Bra
Böckers lexikon (1987) från engelskans mobbing och betyder ”pöbla” eller ”bråka i gäng eller
grupper”. Mobbning är något som kan uppfattas olika av oss människor. Alla har vi vår egen
definition, så även forskarna.
Det var 1969, som Peter-Paul Heinemann lanserade det för oss svenskar då nya ordet
”mobbning”. Ordet förekom först i några av hans artiklar, men sedan även i den bok Heinemann gav ut 1972, ”Mobbning. Gruppvåld bland barn och vuxna.” Heinemann satte namn på
ett problematiskt beteende, som redan existerade bland oss människor. Hans mening var att
väcka omgivningens uppmärksamhet, tvinga den att se problemet, framkalla en diskussion,
som han ville skulle leda till eftertanke.
Några olika forskares definitioner:
Heinemann (1972) anser att mobbning är ett gruppbeteende, en slags situation som kan
beskrivas som alla mot en, som pågår under en tid.
Olweus (1986) menar att det rör sig om mobbning när det är fler än ett offer som utsätts
samtidigt. Han anser också att det rör sig om mobbning då det bara är en utövare. Olweus
menar dessutom att trakasserier vid ett enstaka tillfälle kan betecknas som mobbning.
Pikas (1987) bygger sin definition på Heinemanns och menar att mobbning är när fysiskt och
psykiskt våld utövas av en grupp mot en enskild person.
Sharp och Smith (1994) skriver att mobbning är en form av aggressivt beteende, som oftast
avsiktligt går ut på att skada någon fysiskt eller psykiskt. Det är ett långvarigt och upprepat
beteende. Det kan vara en eller flera utövare och ett eller flera offer.

4.1 Diskussion
Vi ser tydligt hur Heinemanns och Pikas definition skiljer sig från Dan Olweus definition. För
Heinemann och Pikas är mobbning endast gruppvåld mot en enskild person. Olweus menar
förutom detta, att det också rör sig om mobbning när det är fler än ett offer, som utsätts
samtidigt. Han anser vidare att det rör sig om mobbning, då det bara är en utövare. I
Sharp-Smiths definition finner vi att de precis som Olweus, anser att mobbning kan ha en eller
flera utövare och ett eller flera offer. Olweus menar dessutom att trakasserier vid ett enstaka
tillfälle kan betecknas som mobbning. Däremot anser Sharp-Smith tillsammans med Heinemann och Pikas att mobbningen måste pågå under en viss tid för att klassas som mobbning. Vår
slutsats blir den att definitionerna inte ger någon samlad bild av vad mobbning är. Det vi
kommit fram till är att definitionerna skiljer sig väsentligt på två punkter:
–
–

Är det ett gruppbeteende eller ej?
Är det mobbning vid upprepad handling och under en tid, eller också vid enstaka tillfällen?

Vi anser att Dan Olweus definition överensstämmer mest med vår syn av vad som är mobbning.
Trots ovanstående definitioner upplever vi att det många gånger kan vara svårt att avgöra vad
som är mobbning eller inte. Definitionerna varierar, som vi skrivit på föregående sida, från
person till person, vilket kan leda till osäkerhet hos den enskilde. Vågar jag ingripa? Tänk om
jag har fel? Osäkerheten över vad som är mobbning, får inte ta överhanden och på så vis hindra
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en person från att ingripa. Tyvärr tror vi, det kan vara en av orsakerna till varför mobbning kan
pågå så lång tid utan att någon ingriper.
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5. VAD ÄR ETT ÅTGÄRDSPROGRAM?
Ett åtgärdsprogram är ett program över hur man förebygger och motverkar mobbning i skolan,
samt hur man tar itu med pågående mobbningsfall. Varje skola är skyldig att ha ett nedskrivet
åtgärdsprogram mot mobbning enligt direktiv från Utbildningsdepartementet (1994). Det
åligger rektor på varje skola att utforma ett sådant program. Vad programmet ska innehålla och
på vilket sätt man ska arbeta för att bekämpa mobbning är upp till varje enskild skola.

5.1 Hur ser ett åtgärdsprogram ut?
Åtgärdsprogram mot mobbning kan se ut på många olika sätt (bil. 1-3). Vid skolorna 1 och 3
ingår skolornas respektive åtgärdsprogram som en del i elevvården. Vi förmodar också att skola
2:s åtgärdsprogram ingår i elevvården, men de har valt att lägga programmet under rubriken
”Handlingsprogram mot mobbning”.
Alla tre programmen innehåller någon form av arbetsgång. Skola 2 har sitt åtgärdsprogram
kortfattat på en sida, i punktform. Skolorna 1 och 3, har sitt program dels i punktform, men även
som en översikt, i vilken man kan följa arbetsgångens olika steg. Vi tycker det verkar lättare att
följa skola 2:s åtgärdsprogram, då stegen är utskrivna i löpande text. De tre programmen
innehåller alla mer eller mindre förebyggande åtgärder. Endast skola 3 har i sitt program tydligt
markerat att utvärdering ska ske en gång/läsår. Av dessa tre skolor använder sig skola 1 och 3
av Farstamodellen och skola 2 av Eric Hornings metod, i sitt arbete mot mobbning.
På vissa andra skolor finns ett mobbingteam. Detta fungerar som en del i eller ett komplement
till ett åtgärdsprogram, dess arbete beskrivs under 6.1. Det finns även många andra beprövade
och lyckade metoder/modeller. Vi vill därför ge exempel på några i åtgärdsprogrammen vanligt
förekommande modeller/metoder. Här följer en kort översiktlig presentation, mesta dels gjord i
punktform hämtad från Lagerman-Stenberg (1994) och Horning (1988).

5.2 Farstamodellen
Upphovsmannen till denna modell är Karl Ljungström, lärare i Farsta. Metoden bygger på
Anatol Pikas (1987) principer och innehåller ett mycket starkt strukturerat samtal. Detta är dock
ingen terapeutisk metod som påverkar personligheten utan bara ett korrigerande samtal. Här
följer ett sammandrag av Farstamodellen.
–

–

–
–
–

–
–

När ni misstänker mobbning: Fråga helst den mobbade:
När - Var - Hur - Vem?
Anteckna!
De misstänkta mobbarna hämtas en och en, enligt överenskommelse med ansvarig lärare
under pågående lektion. De ska inte kunna tala med varandra i förväg. Ingen får förvarna
eleverna, de ska inte känna till att ni kommer!
Hämta elev 1 först. Ha samtalet. Var alltid två vuxna vid samtalet. Gå tillbaks med elev 1.
Hämta elev 2. Gör likadant.
Om det behövs, upprepa med ytterligare elever. I allmänhet räcker det med ledarna och de
är sällan fler än fyra. Alla samtal måste ske i en följd, så att eleverna ej kan tala med varandra. Gör minnesanteckning.
Se till att eleverna märker att ni kontrollerar dem några gånger under veckan.
Efter en vecka bestäm tid för samtal 2, som är ett uppföljningssamtal. Genomför detta.

Skulle mobbningen inte upphöra, gå vidare enligt Österholmsmodellen.
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5.3 Österholmsmodellen
Denna modell används av Österholmsskolan i Stockholm, därav namnet. Skolan har arbetat
med detta program sedan 1989 och med mycket goda resultat. Mobbningen har minskat med
mer än 50 % under denna tid. Metoden bygger på egna erfarenheter, men innehåller drag av
Dan Olweus metod (se nedan) och av Farstamodellen (se ovan), samt olika mobbningsforskares
rön från Sverige, Norge och England, vilka för övrigt är länder som ligger långt framme i
mobbningsforskningen.
 Bilda ett mobbingteam av vuxna på skolan
 Utse två elever i varje klass till klasstödjare
 Ta reda på problemen:
- Föräldrabroschyr, föräldramöte med information.
- Enkäter.
- Frågor till personal.
- Spontana berättelser.
- Regelbundna möten klasstödjare - mobbningsteam.
 Åtgärder för att stoppa mobbning:
- Be klasstödjarna försöka stoppa mobbningen - elevmetoden.
- Enskilda samtal enl. Farstamodellen.
- Eventuellt kurator stöd
 Om det inte hjälper:
- Sanktioner
- Samtal med föräldrar
- Observation på raster och samtal med lärare
- Miljöbyte
- Polisanmälan
 Förebyggande åtgärder:
- Vänskapsövningar
- Skolregler
- Informationsbesök av Polisen: ”Mobbning är misshandel”

5.4 Dan Olweus metod
Dan Olweus, professor vid universitetet i Bergen, har gjort omfattande undersökningar om
mobbning, vilket har resulterat i ett handlingsprogram.
 Åtgärder på skolnivå:
- Studiedag med tema mobbning
- Bättre rastvaktssystem och ökat ingripande
- Översyn över skolgården
- Attraktivare utemiljö
- Upprättande av kontakttelefon
- Allmänt föräldramöte
- Miljöutvecklingsgrupper för lärare (arbetslag)
- Studiecirklar i hem- och skolaföreningar
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 Åtgärder på klassnivå:
- Klassregler angående mobbning - tydliggörande, beröm och sanktioner
- Klassråd
- Inlärning genom samarbete
- Gemensamma, positiva aktiviteter
- Klassföräldramöte och enskilda samtal
 Åtgärder på individnivå:
- Allvarliga samtal med mobboffer och mobbare
- Samtal med föräldrarna till inblandade elever, eventuellt tillsammans med eleverna
- Användning av fantasi (lärare och föräldrar) för att hjälpa mobbade resp. mobbande
elever
- Hjälp från ”neutrala” elever i klassen
- Hjälp och stöd till föräldrar
- Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade resp. mobbande barn
- Byte av klass eller skola

5.5 Eric Hornings metod
Horning bygger sin metod på Farstamodellens samtal. Hans metod är dock tänkt att genomsyra
hela undervisningen. Det är meningen att eleven/eleverna ska arbeta med sig själv/själva, sina
upplevelser och sina värderingar. I boken ”Mobbning går att stoppa” (1988) ser uppbyggnaden
av undervisningsmodellen ut på följande vis: Kunskap - Bearbetningsfas - Attityder - Beteende.
Den innehåller mycket material och konkreta förslag på hur man bekämpar mobbning.

5.6 Sammanfattning och diskussion
Vi väljer att kommentera de fyra modellerna/metoderna utifrån dess huvudsakliga likheter och
skillnader.
I Farstamodellen och Österholmsmodellen förespråkar man enskilda samtal. Dan Olweus
metod bygger däremot på gruppsamtal. I Hornings metod finner vi enskilda samtal i inledningen av arbetet. Senare kan dock även gruppsamtal förekomma, där både mobboffer och
mobbare är med.
I Olweus metod saknas förslag på hur man talar med mobbarna. Där är de andra tre modellerna/metoderna mer ingående. Olweus väljer en tidig inkoppling av föräldrarna, medan man i
Farsta- och Österholmsmodellen, samt Hornings metod väljer att koppla in föräldrarna så sent
som möjligt. Hornings och Olweus metod, men även Österholmsmodellen innehåller förebyggande åtgärder. Detta saknas emellertid i Farstamodellen.
När det gäller Olweus och Hornings förslag på gruppsamtal, anser vi att det är något man bör
undvika. Vi tror det krävs särskild skicklighet av lärare som ska genomföra gruppsamtalen, då
grupptrycket oftast blir större än lärarens inflytande. Samtalet kan därmed misslyckas och
nederlaget kan försvåra det vidare arbetet. Ett enskilt samtal tror vi istället är att föredra, då
förutsättningarna att nå den enskilda individen är betydligt bättre.
Angående föräldrar inblandningen, tror vi, det är viktigt att bedöma deras inblandning från fall
till fall. Vilket vi förstår i sig, är ett mycket svårt avgörande. Något att tänka på är dock att en
tidig föräldrainblandning, kan leda till att arbetet med mobbningsfallet försvåras eller spolieras
helt. Detta då mobbarens förälder/föräldrar ofta reagerar med att ta barnet i försvar och vägrar
inse barnets skuld i det hela. Av barnet kan detta dessutom uppfattas som att föräl14

dern/föräldrarna godkänner mobbningen, vilket absolut inte är målet! Ibland kan vissa föräldrar
också straffa sitt barn, vilket kan väcka hämndkänslor hos barnet, som sedan kan gå ut över den
mobbade. Fast kopplas föräldrarna istället in sent, eller får reda på vad som på går på omvägar,
tror vi det kan leda till ilska, misstro mot läraren och en känsla av utanförskap hos föräldern/föräldrarna.
Av dessa fyra modeller/metoder är vi mest positiva till Österholmsmodellen. Denna modells
innehåll och utformning bygger (som vi tidigare skrivit) på Farstamodellen, men går ett steg
längre, genom att ta med det förebyggande arbetet som en viktig del i programmet. Det är också
det förebyggande arbetet som vi anser vara den viktigaste delen i ett åtgärdsprogram. Programmet ska dock även innehålla en bra och tydlig arbetsgång, med konkreta förslag på över
hur man går tillväga med ett mobbningsfall. Vi tycker Österholmsmodellen innehåller allt detta.
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6. VAD ÄR ETT MOBBINGTEAM?
Ett mobbingteam fungerar som en del i eller ett komplement till ett åtgärdsprogram. I teamet
arbetar ett antal lärare, som har fått en särskild utbildning i hanteringen av mobbningsfall. Detta
innebär att de tillsammans får ta ett större ansvar på skolan, när det gäller mobbning. Vi vill,
genom en intervju (bil. 4) med ett mobbingteam, försöka ge läsaren en inblick i hur ett sådant
teams arbete kan fungera. Nedan följer endast ett sammandrag av denna intervju.

6.1 Hur arbetar ett mobbingteam?
Det mobbingteam vi intervjuade arbetar främst efter Farstamodellen. Teamet griper bara in då
det gäller större och allvarligare problem och om det är något som inte klassläraren klarar ut.
Mobbningsteamet får dock inte göra att varje enskild lärare kan dra sig ur, utan att ens ha
försökt lösa problemet.
Vid ett misstänkt mobbningsfall, måste mobbningsteamet tillsammans med berörda lärare
försöka få fram så mycket upplysningar som möjligt om fallet, innan de griper in. När mobbningsteamet väl ingriper, hämtas den utpekade under allvarliga former, alltid under pågående
lektion. Är det flera inblandade måste alla samtal med dessa ske samma dag, helst under samma
lektion. Detta för att undvika att de utpekade pratar ihop sig. Läraren ber eleven att följa med då
han/hon vill ha ett samtal med denna. Ingenting mer sägs, utan läraren går under tystnad med
eleven till det rum där den andra team medlemmen väntar. Inne i rummet betonas allvaret i
samtalet ytterligare, lärarna talar om vad det gäller och ber eleven berätta. Lärarna måste i detta
skede känna till situationen väl och kunna konfrontera eleven med sådant som kommit till deras
kännedom. Sedan fortsätter samma procedur med eventuellt övriga inblandade. Offret blandas
dock inte in mer än vad det redan är.
Om mobbningen fortsätter, har teamet en annan lösning, där de väljer att konfrontera mobbare
och offer, vilket man inte gör i Farstamodellen. Däremot underrättas föräldrarna i detta skede.
Skulle mobbningen trots allt inte upphöra konfronteras föräldrarna till de inblandade eleverna.

6.2 Diskussion
I intervjun (bil. 4) framgår det att teamet sett goda resultat av sitt arbete. Trots detta menar
representanten för teamet att man inte får slå sig till ro, man måste hela tiden vara vaksam på
vad som händer. Det kan snart hända något igen! Det är lätt att invaggas i någon slags falsk
förhoppning om att mobbningen upphört helt. Likaså tror vi att man ofta slarvar med att följa
upp mobbningsfallet, eftersom man tror problemet är löst, när man hittat syndabocken/
syndabockarna. Teamets representant betonar också hur viktigt det är, att man vet så mycket
som möjligt innan man griper in i ett misstänkt mobbningsfall. Det senare är av särskilt stor
betydelse, med tanke på vilka olika konsekvenser för lite information kan orsaka vid ett
ingripande.
Vi anser, dessutom, precis som teamets representant, att mobbaren bör få en chans att ordna upp
det den ställt till med. På så vis kan den få upprättelse för det dumma den har gjort. Mobbaren
mår ofta mycket dåligt, därför får inte lärarnas ingripande bli alltför traumatiskt för mobbaren.
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7. VÅR UNDERSÖKNING, RESULTAT OCH DISKUSSION
I vår mindre undersökning, där vi samlade in åtgärdsprogram från skolorna, gick det tyvärr inte
att få kontakt med alla 36 skolor, som vi från början hade tänkt. Vi nådde endast fram till 28
skolor, trots att vi i försöken både ringde och faxade ett flertal gånger. Av dessa 28 skolor
svarade 27 stycken. Ett bra resultat, tycker vi.
Bland de inkomna åtgärdsprogrammen visade det sig att de flesta skolorna hade Farstamodellen
som sin utgångspunkt/förebild. Andra hade inslag av Olweus metod, Hornings metod och
Österholmsmodellen. Farstamodellens popularitet tror vi kan bero på de goda resultat läraren
och upphovsmannen Ljungström, kunnat visa på. Ljungström har givit föreläsningar och kurser
om sin modell. Han har också medverkat i videofilmer för lärarbruk. Vi tror att flertalet lärare
inspirerats utifrån detta, till att pröva modellen på sina respektive skolor. Vi tror vidare att
Farstamodellens enkla uppbyggnad tilltalat många lärare.
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8. SVAR PÅ INTERVJUFRÅGOR
8.1 Rektor A, B och C
Samtliga rektorer har arbetat inom skolan mellan 25 och 35 år.
Person A har arbetat som rektor i ca fem år, dock bara några år på skola ett. Person B och C har varit rektorer i mindre än fem år på sina skolor två
och tre. Skolorna varierar i elevantal från ca 100 elever upp till 400.
8.1.1 Rutsystem (Frågorna i sin helhet bil. 5).
Fråga:

REKTOR A

3. Känner du
till idén bakom
åtg. prog. på er
skola? Vilken
modell?
Nej. Farstamodellen.

REKTOR B

Svarar ej. Ej
klart uttalad
modell.

REKTOR C

Egen modell.

4. Hur
arbetades
programmet
fram?
Vet ej.

5. Åtg.
6. Förändring i 7. Fungerar
programmet
arbetet efter
det?
innan Lpo -94? åtg. prog.?

8. Samarbete
enl. åtg. prog.
Är lärarna
nöjda?

9. Aktuellt
eller?

10. Innehåll i
ett bra åtg.
program?

Nej, inte något Kan ej svara på Kan ej svara på Kan ej svara, Nej, vi ska göra Mer ingående
nedskrivet.
detta.
detta.
väntar på det en ny.
handlingsprosom ska göras.
gram. Förankrat hos alla.
Jag tror att det Vet ej.
Vet ej.
Ja, det tycker Svarar ej på om Ej aktuellt.
En tydlig
var lärarna.
jag.
lärarna är
modell i
nöjda.
punktform.
Förebyggande
Personalgrup- Ja, det hade vi. Ja, tydligare, Ja, fast vi har Ja. Lärarna är Aktuellt.
Nöjd med den
pen/ intressegr.
snabbare
gjort några
nöjda.
Utvärderas
vi har.
insatser.
ändringar.
varje år.

11. Hur
presenteras åtg.
prog. vid
nyanställning?
Arbetslagets
uppgift.

Arbetslagets
uppgift och på
läraren själv.
Rektor,
arbetslag och
läraren själv.
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8.1.2 Fokusering på vissa frågor
Fråga 3: Känner du till idén bakom åtgärdsprogrammet på er skola? Vilken modell är det
uppbyggt efter?
Rektor A känner inte till idén bakom, men vet dock att det rör sig om Farstamodellen.
Rektor B svarar inte direkt på idén bakom, men säger att det inte rör sig om någon särskild
modell.
Rektor C känner till idén bakom och menar att de arbetar efter en ”egen” modell.
Fråga 4: Känner du till vilka som var med och arbetade fram programmet? Hur gick det till?
Rektor A tror att planen arbetades fram utifrån skolans tidigare rutiner. A tycker också att all
personal på skolan bör vara med och arbeta fram planen.
Rektor B vet inte, men tror att det är skolans lärare som arbetat fram den. B säger också att det
inte ska vara någon produkt utav rektor.
Rektor C vet att det var personalgruppen/intressegruppens verk.
Fråga 5: Hade ni någon form av åtgärdsprogram innan beslut om detta kom med Lpo -94?
Rektor A säger att det inte fanns något nedskrivet program.
Rektor B vet ej, men tror att det fanns utkast till arbetsplaner där detta fanns med.
Rektor C svarar att det hade man.
Fråga 5 a: Minns du, finns det några stora skillnader mellan det gamla/nya?
Rektor C svarar att vissa saker blivit tydligare exempelvis det förebyggande arbetet. Åtgärder
sätts in betydligt snabbare.
Fråga 5 b: Är nuvarande åtgärdsprogram bättre än det tidigare?
Rektor C svarar att det nya är lättare att följa. Det är mer som ett arbetsmaterial.
Fråga 6: Tycker du dig märka någon förändring i arbetet mot mobbning och i hanteringen
av mobbningsfall sedan beslut om åtgärdsprogram kom med Lpo -94?
Rektor A kan inte svara.
Rektor B vet inte, men tror att det nu finns större beredskap och att arbetsgången är mer
genomtänkt.
Rektor C svarar med stor säkerhet: Ja! Tydligare och snabbare insatser.
Fråga 11: Hur presenteras åtgärdsprogrammet vid en nyanställning?
Rektor A menar att det är arbetslagets uppgift.
Rektor B presenterar inte programmet särskilt, utan säger att det är upp till arbetslaget att
informera om detta, samtidigt som det är den enskilde lärarens ansvar att ta del av detta.
Rektor C säger att det är rektorns och arbetslagets uppgift, men det är även den anställdes
skyldighet att sätta sig in i programmet.
8.1.3 Resultat och diskussion
Kunskapen om vilken idé som ligger bakom skolornas respektive åtgärdsprogram, förefaller
vara rätt dålig. Inte heller är rektorerna säkra på vilken modell programmet bygger på. Rektor C
menar t ex att de utarbetat en egen modell, som vuxit fram under åren, allt efter olika behov.
Senare visade sig det att vi i deras åtgärdsprogram, kunde se tydliga drag av Farstamodellens
arbetsgång (bil. 3). Hur det hänger ihop vet vi inte. Vi tror däremot det kan vara så, att de som
en gång skrivit programmet kanske inspirerats av Farstamodellen, men inte dokumenterat det
riktigt. Eller så har de, vilket bör vara mindre troligt, haft självuppkomna idéer, snarlika de som
finns i Farstamodellen, utan att ha varit medvetna om dess likheter. Vilket tydligen tycks gälla
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för rektor C även idag. Denna osäkerhet, ger oss anledning att börja misstänka, att åtgärdsprogrammet kanske inte har en så god förankring bland rektorerna på de tre skolorna.
Alla rektorer vet inte heller vilka som ursprungligen var med och arbetade fram programmet.
De är däremot alla överens om att det ska utarbetas tillsammans av skolans personal. Vad de
sedan menar med skolans personal är olika. Vi uppfattar det så att för rektor B innebär det
främst alla lärare. För rektor C, bara en viss grupp lärare. Rektor A betonar dock särskilt att all
personal ska vara med. Dels alla lärare, men även förskollärare, fritidspedagoger, vaktmästare
och städ/mat personal. Det tycker vi låter bra, men undrar samtidigt hur det praktiskt ska lösas.
Rektor A och B förvånar oss genom att inte veta om skolan hade något åtgärdsprogram innan
Lpo -94. De skyller detta på sin korta anställningsperiod. Vi undrar dock om det inte borde
ligga i en rektors intresse att ta reda på sådan information vid anställningen? Rektor C vet bättre
och berättar att de hade ett åtgärdsprogram innan Lpo -94. För att få detta bekräftat bad vi om att
få se det, fast C hade inget exemplar att visa. Vi får därmed tro C på orden. C anser vidare att det
nya programmet är tydligare och innehåller mer förebyggande arbete. C tycker också att
nuvarande program är bättre som arbetsmaterial. Vi förstår att det ligger ett kontinuerligt, rent
av årligt återkommande(?), arbete bakom detta åtgärdsprogram, vilket vi tror i sin tur leder till
goda resultat.
På frågan om rektorerna märker någon förändring i arbetet sedan beslut om åtgärdsprogrammen
kom, kan inte rektor A svara. Inte heller kan rektor B egentligen svara, men B spekulerar i att
det nu borde finnas en bättre beredskap inför mobbning än tidigare. Rektor C svarar att hon
märker en skillnad till det bättre, arbetet har förbättrats och åtgärdsprogrammet har blivit
tydligare och bygger på snabbare insatser.
När det gäller informationen till nyanställda om åtgärdsprogrammen, menar Rektor A och B, att
de inte ger någon särskild sådan. De säger att det är arbetslagets uppgift och den enskildes
ansvar att ta del av den. Rektor C går till skillnad mot A och B, igenom programmet särskilt
med den nyanställda. Ungefär så har vi föreställt oss att det skulle vara. Vi inser dock att allt
mer uppgifter ute på skolorna förs över till arbetslaget. Trots detta är det ändå rektors övergripande ansvar att se till att arbetslaget sköter sin uppgift. Annars kan det lätt bli så, att
informationen om åtgärdsprogrammet kommer bort, i allt annat som arbetslaget också ska
presentera.
Rektorerna är ganska eniga om hur ett bra åtgärdsprogram ska se ut. De anser att ett bra
program ska innehålla en ingående och tydlig arbetsgång. A tycker dessutom att det är viktigt
att innehållet är förankrat hos alla. B anser att det ska innehålla mycket förebyggande åtgärder.
C skulle kunna tänka sig att arbeta efter Farstamodellen (vilket C redan gör, utan att vara
medveten om det.)
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8.2 Lärare D, E och F (anställda mer än 5 år)
Samtliga lärare har arbetat inom skolan mellan 25 och 40 år. Alla har varit anställda på de respektive skolorna i mer än fem år. Lärare D, som arbetar
på skola ett, har arbetat kortast tid av de tre. Lärare E (skola två) längst tid och lärare F (skola tre) har sin anställningstid någonstans mitt emellan D
och E.
8.2.1 Rutsystem (Frågorna i sin helhet bil. 6)
Fråga:

LÄRARE D

LÄRARE E

LÄRARE F

3. Känner du
till idén bakom
åtg. prog. på er
skola? Vilken
modell?
Ja. Farstamodellen

4. Hur
arbetades
programmet
fram?

Låg- och
mellanstadiet.
Även skolbarnomsorgspersonal var
med.
Minns lite
Alla vi lärare.
vagt, eftersom Skrev utkast.
den gjordes för Skickade in för
15 år sedan.
att få ett
Osäker om
godkännande.
modellen.
Har idén
Vet ej vilka
bakom
som var med
åtgärdsprog.
och arbetade
klart för sig,
fram promen är osäker grammet.
om modellen.

5. Stöd i arbetet 6. Samarbete
genom åtg.
enl. åtgärdsprog.?
programmet?

7. Aktuellt
eller?

8. Innehåll i ett 9. Åtgärdspro- 10. Förändring
bra åtg.
grammet innan i arbetet efter
program?
Lpo -94?
åtgärdsprogrammet?

11. Fungerar
det som ni hade
tänkt er när ni
gjorde
programmet?
Ja, det gör det.

Ja. Alla ska
veta var man
går och vad
man gör när
något händer.

Det bör
Ja, vi samarbetar och vi var aktualiseras.
väldigt eniga i
den här frågan.

Tydlig och en
lättförståelig
arbetsgång.

Ja, tidigare
men inte nu.
Ska kunna gå
till prog. och
titta på de olika
stegen.
Nej, endast en
skrivbordsprodukt.

Nej, vi
samarbetar
inte. Den är
inte förankrad
hos de nya.

Nej, det bör
förnyas och
omarbetas.

Mycket
Ja, samma som Ja. Det var bra Ja, det gör det.
förebyggande vi har nu.
att ha det, då
åtgärder t ex
det gjordes.
faddergrupper

Nej.

Bör förnyas.
Kort, konkret
Rejäl utvärde- och läsbar.
ring varje år. Förebyggande
Arbetsgång.

Nej, vi hade
inte något.

Tror ej att det
fanns något
direkt åtg.
program.
Ingick i
elevvården.

Samarbetet
mellan lärarna
har ökat, man
hjälps åt.

Nej, ingen
förändring.

Nej.
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8.2.2 Fokusering på vissa frågor
Fråga 3: Känner du till idén bakom åtgärdsprogrammet på er skola? Vilken modell är det
uppbyggt efter?
Lärare D känner till idén bakom programmet och att det är uppbyggt efter Farstamodellen.
Lärare E är osäker om idén bakom, eftersom det var ca 15 år sedan den skrevs ned. Läraren
säger ingenting om modellen, men nämner att programmet gjordes utifrån ”sunt förnuft”.
Lärare F känner till idén bakom, men är osäker om modellen.
Fråga 5: Tycker du att du genom åtgärdsprogrammet har ett stöd i arbetet mot mobbning
och i hanteringen av mobbningsfallen?
Lärare D svarar ja. Alla ska veta var man går och vad man gör när något händer.
Lärare E kände ett stöd i programmet tidigare, men inte nu längre. Läraren tycker också att
man ska kunna gå till programmet och titta på de olika stegen i arbetsgången.
Lärare F känner inget stöd alls, då läraren uppfattat programmet som en skrivbordsprodukt.
Fråga 7: Tycker du att programmet känns aktuellt eller behöver det förnyas?
Lärare D säger att programmet borde aktualiseras.
Lärare E tycker att den bör förnyas - omarbetas.
Lärare F tycker också att den måste förnyas och att den ska utvärderas ordentligt.
Fråga 8: Hur tycker du att ett bra åtgärdsprogram ska se ut? Vad ska det innehålla?
Lärare D anser att programmet ska vara tydligt och lätt att förstå.
Lärare E tycker att programmet ska innehålla mycket förebyggande åtgärder.
Lärare F anser att det är viktigt att man visar ett tydligt avståndstagande mot mobbning.
Programmet ska vara kort, konkret och läsbart.
Fråga 9: Hade ni någon form av åtgärdsprogram innan kravet om detta kom med Lpo -94?
Lärare D svarar nej.
Lärare E svarar ja, samma som vi har nu.
Lärare F vet inte, men tror att det ingick i elevvården.
Fråga 10: Tycker du dig märka någon förändring i arbetet mot mobbning och i hanteringen
av mobbningsfallen sedan kravet om åtgärdsprogram kom med Lpo -94?
Lärare D menar att samarbetet mellan lärarna har ökat och att man hjälps åt mer.
Lärare E svarar ja och att det var bra att ha den, då den gjordes.
Lärare F tycktes sig inte märka någon förändring.
Fråga 11: Fungerar det som ni hade tänkt er när ni gjorde programmet?
Lärare D svarar att i de fall vi har haft har det fungerat bra.
Lärare E svarar att det fungerade till en början i alla fall.
Lärare F kringgår frågan.
8.2.3 Resultat och diskussion
När vi frågar lärarna om de känner till idén bakom åtgärdsprogrammet och vilken modell det
bygger på, får vi varierande svar. Lärare D och F är säker på idén bakom, medan lärare E känner
sig något osäker. Av dessa tre, är det endast lärare D som tycks veta vilken modell programmet
är uppbyggt efter, nämligen Farstamodellen (bil. 1). Vi tycker oss se drag av denna modell
också i F:s skolas åtgärdsprogram (bil. 3). E säger att de utarbetat en egen modell, gjord utifrån
sunt förnuft. Vi kan dock läsa i E:s skolas åtgärdsprogram, att programmet bygger på Hor-

22

ningmetoden (bil. 2). Det får oss att misstänka att det även hos lärarna verkar som åtgärdsprogrammet är dåligt förankrat.
Av de tre lärarna är det bara en som känner ett stöd i arbetet mot mobbning genom åtgärdsprogrammet. Lärare E tycker att E tidigare kände ett stöd, men inte nu längre, eftersom man
enligt E:s uppfattning inte arbetar aktivt efter programmet längre. E menar att det har tillkommit ny personal och dessa har inte varit med och utvecklat åtgärdsprogrammet. Därför är
det inte heller särskilt väl förankrat hos dessa enligt lärare E.
Av de tre lärarna anser samtliga att programmet måste förnyas - omarbetas. Kan det vara så att
skolorna gör ett åtgärdsprogram, som sedan kanske inte används särskilt ofta och därmed står i
hyllan år efter år utan att utvärderas?
När det gäller frågan om hur ett bra åtgärdsprogram ska se ut och innehålla är de tre lärarna
mycket eniga. De tycker att programmet ska vara kort, konkret, tydligt och läsbart. Lärare E
poängterar dessutom hur viktigt det är att programmet även innehåller mycket förebyggande
åtgärder.
Det är endast lärare E som vet att E:s skola hade ett åtgärdsprogram innan Lpo -94 kom och det
är samma som idag. De två andra lärarna känner inte till om det har funnits ett åtgärdsprogram
tidigare på sina respektive skolor. Lärare F tror i så fall att det ingick i elevvården.
Två av de tre lärarna tycker att de har märkt en förändring till det bättre i arbetet mot mobbning,
sedan kravet på åtgärdsprogrammet kom. Lärare D anser att samarbetet mellan lärarna har ökat
och man hjälps åt mer nu än tidigare. Lärare E tycker att det var bra att ha programmet när det
gjordes, men inte nu längre eftersom det är i stort behov av förnyelse. Eftersom bara en av
lärarna är nöjd med programmet, funderar vi på om det inte är dags att revidera åtgärdsprogrammen på deras respektive skolor.
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8.3 Lärare G, H och I (anställda mindre än fem år)
Samtliga lärare har innan denna anställning arbetat några år på andra skolor. Person G som arbetar på skola ett, har inte varit anställd lika länge som
person H och I på sina respektive skolor, två och tre. De tre lärarna, är alla mellan 25 och 35 år.
8.3.1 Rutsystem (Frågorna i sin helhet bil. 7)
Fråga:

3. Känner du
till idén bakom
åtg. prog. på er
skola? Vilken
modell?
Ja, jag tog reda
på det när ni
skulle komma.
Osäker om
modellen.

4. Hur
arbetades
progammet
fram?

5. Stöd i arbetet 6. Samarbete
genom åtg.
enl. åtgärdsprog.?
programmet?

Spec. lärare (ej
kvar) tillsammans med åk
4-6-lärarna.

Nej. Försöker Nej, alla gör
först själv och olika.
går sedan till
arbetslaget.

LÄRARE H

Ja. Ej någon
särskild
modell.

All personal.

Ja, om något
inträffar. Stöd
genom
arbetsgången.

LÄRARE I

Ja. Farstamodellen.

Lärarna här på Ja, ett visst stöd Ja, det gör vi.
skolan. Vet ej har man.
hur.

LÄRARE G

Ja, det gör vi.

7. Aktuellt
eller?

8. Innehåll i ett 9. Presentation
bra åtg.
av åtg.
program?
programmet
vid anställning?
Nej, program- Programmet
Nej, ingen
met är ej
ska ligga på en presentation.
aktuellt.
konkret
Fick gå och
Konkretisera vardagsnivå,
fråga själv, var
programmet. med mycket
det stod och om
konfliktlösdet fanns.
ning.
Kan ej svara, Alla ska stå
Det fanns inte
men tycker att bakom det.
något åtgärdsdet känns
Man ska göra program vid
ganska
det tillsamanställningen.
aktuellt.
mans.
Aktuellt.
Arbetsgång.
Fick hela
Behöver ej
Nödlösning.
arbetsplanen
förnyas.
Lärare - elever och i den
- föräldrar.
ingick åtg.
programmet.

10. Nöjd med
presentationen?

10a. Om inte
förslag?

Nej.

Rektor och
arbetslaget ska
gå igenom det
vid anställningen.

Kan ej svara.
Åtg. programmet fanns ej
vid anställningen.
Ej missnöjd.
Fick det jag
ville.

Ta reda på själv
hur man gjorde,
om det
inträffade ett
mobbningsfall.
Utförligare
presentation av
rektor, om
skolan har
svåra mobbningsproblem.
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8.3.2 Fokusering på vissa frågor
Fråga 3: Känner du till idén bakom åtgärdsprogrammet på er skola? Vilken modell är det
uppbyggt efter?
Lärare G känner till idén bakom programmet, då G tagit reda på det inför intervjun. G var
osäker om modellen från början, men nu vet G att det rör sig om Farstamodellen.
Lärare H känner till idén bakom och säger vidare att den inte bygger på någon särskild modell.
Lärare I vet om idén bakom och att modellen är Farstamodellen.
Fråga 5: Tycker du att du genom åtgärdsprogrammet har ett stöd i arbetet mot mobbning
och i hanteringen av mobbningsfallen?
Lärare G tycker inte sig ha något stöd i åtgärdsprogrammet. Läraren försöker först själv och
går sedan till sitt arbetslag och ber om hjälp och stöd.
Lärare H svarar ja och tycker att programmet är bra att ha om något inträffar
Lärare I tycker att man har ett visst stöd i sitt arbete genom åtgärdsprogrammet.
Fråga 7: Tycker du att programmet känns aktuellt eller behöver det förnyas?
Lärare G tycker att man behöver konkretisera programmet.
Lärare H kan ej svara, men tycker att det känns ganska aktuellt. Det kan tänkas att programmet
behöver arbetas om.
Lärare I anser att programmet är aktuellt och behöver alltså inte förnyas.
Fråga 8: Hur tycker du att ett bra åtgärdsprogram ska se ut? Vad ska det innehålla?
Lärare G tycker att man bör plocka ner den på en konkret vardagsnivå, med mycket konfliktlösning.
Lärare H anser att alla på skolan ska stå bakom åtgärdsprogrammet och att man ska göra det
tillsammans. Det är det som är styrkan.
Lärare I vill att det ska finnas en arbetsgång i åtgärdsprogrammet, om hur man ska gå tillväga.
Det ska även finnas en nödlösning att ta till om inget av stegen i åtgärdsprogrammet fungerar.
Då måste man ta hjälp utifrån.
Fråga 9: På vilket sätt presenterades åtgärdsprogrammet för dig när du anställdes här på
skolan?
Lärare G fick gå och fråga själv var det fanns och om det fanns.
Lärare H säger att det inte fanns något åtgärdsprogram när anställningen gjordes.
Lärare I fick hela arbetsplanen vid anställningen och i den ingick åtgärdsprogrammet mot
mobbning.
Fråga 10: Känner du dig nöjd med presentationen så här i efterhand?
Lärare G svarar nej på den frågan.
Lärare H kan inte svara på den frågan eftersom programmet inte fanns vid anställningen.
Lärare I är ej missnöjd, då I tycker att I fick den information som I ville ha.
Fråga 10a: Om inte - vad önskar du skulle ha gjorts annorlunda?
Lärare G önskar att rektor men även arbetslaget går igenom programmet vid anställningen.
Lärare H spekulerar, om det inträffat något, innan programmet fanns, hade H fått ta reda på
hur H skulle göra själv.
Lärare I spekulerar också, och tycker det är rektors uppgift att presentera programmet särskilt,
om det är en skola med mobbningsproblem.
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8.3.3 Resultat och diskussion
Två av de tre lärarna vet att åtgärdsprogrammet på deras skolor är uppbyggt efter Farstamodellen, vilket vi också kan se i deras åtgärdsprogram (bil. 1, 3). Lärare H säger att deras
åtgärdsprogram inte är uppbyggt efter någon särskild modell, men vi ser sedan i deras program
att de hänvisar till Eric Hornings modell (bil. 2). Däremot säger sig samtliga lärare känna till
idén bakom åtgärdsprogrammet, men svarar egentligen inte vidare på frågan.
Vi tycker att varje lärare bör känna ett stöd i arbetet mot mobbning i åtgärdsprogrammet, men
lärarna har delade meningar om detta. Bara två av de tre lärarna tycker att det känns tryggt att ha
åtgärdsprogrammet att gå till om något inträffar. Lärare G anser inte att hon har något stöd i
programmet.
Ur intervjusvaren kan vi utläsa att lärare H och I är rätt nöjda med sina respektive skolors
åtgärdsprogram och tycker att det ej behöver omarbetas. Lärare G är dock mer pessimistisk och
anser att man måste konkretisera programmet.
Samtliga lärare har en hel rad olika förslag på hur ett bra åtgärdsprogram ska se ut och vad det
ska innehålla. Lärare G anser att programmet ska ligga på en vardagsnivå och innehålla mycket
konfliktlösning. När det gäller lärare H poängterar H vikten av att alla på skolan står bakom det
och att man utarbetar programmet tillsammans.
Lärare I tycker att programmet ska innehålla en arbetsgång, där nödlösningar finns att ta till om
inget av stegen i programmet fungerar. Vi tycker det är viktigt att man är medveten om att
skolan inte alltid själv kan lösa sina problem med mobbning och att man då kan ta hjälp utifrån.
Här tror vi att ett gott samarbete med Socialtjänsten är av stor betydelse.
Det var bara en av lärarna, lärare I, som vid sin anställning fick en arbetsplan, där åtgärdsprogrammet mot mobbning ingick. Programmet presenterades alltså inte särskilt. Lärare I känner
sig trots allt nöjd med presentationen, men anser att, om det är en skola med särskilt svåra
mobbningsproblem är det rektorns uppgift att göra en utförligare presentation av åtgärdsprogrammet. Lärare G fick fråga själv om det fanns något åtgärdsprogram och var det i så fall stod.
Lärare H säger att åtgärdsprogrammet blev nedskrivet sedan H kom till skolan. Hade det
inträffat något mobbningsfall före, hade H fått tagit reda på hur man gått tillväga själv.

8.4 Skolorna 1, 2 och 3 - Resultat och diskussion
På skola 1, arbetar rektor A, lärare D och G. På skola 2, arbetar rektor B, lärare E och H. På
skola 3 arbetar rektor C, lärare F och I. Under följande rubriker, 8.4.1, 8.4.2, samt 8.4.3,
använder vi oss även av svaren i bilaga (bil. 5a, 6, 7).
8.4.1 Skola 1
Vi kan slutligen utläsa av intervjusvaren, att de intervjuade på skola 1 inte är så nöjda med sitt
åtgärdsprogram. Båda lärarna, samt rektor tycker att det bör aktualiseras och konkretiseras.
Lärare D känner dock ett stöd i sitt arbete genom programmet. D tycker också att de arbetar
tillsammans efter detta på skolan. G känner däremot inget stöd i sitt arbete från programmet,
inte heller tycker G att de på skolan arbetar tillsammans efter det. Rektor säger att de inte pratat
så mycket om det, i väntan på förestående förändringar.
Lärare D tycker det fungerar som de tänkte sig, när de en gång gjorde programmet. Rektor kan
inte uttala sig, då dennas anställningstid på skolan är för kort. När det gäller svaret på vilken idé
bakom och vilken modell åtgärdsprogrammet bygger på, kan rektor åter igen inte svara. Lärare
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D menar att skolans åtgärdsprogram bygger på Farstamodellen. Lärare G erkänner att G nyligen
fått veta vilken modell det rör sig om, nämligen Farstamodellen. Vi ser att båda lärarna har rätt
och hittar Farstamodellen i skola 1:s åtgärdsprogram (bil. 1).
Vi finner att det enda som rektor och lärare tycks vara överens om är, åtgärdsprogrammets
behov av aktualisering. G känner till vilken modell programmet bygger på, men vi kan i G:s
svar utläsa en pessimism över det samma, som får oss att tvivla på en god förankring. Även
rektors förankring är diskutabel. Rektor, känner enligt vår uppfattning, till skolans åtgärdsprogram alldeles dåligt för att kunna ha det bra förankrat hos sig. Kan det bero på att de båda
inte varit med från början och arbetat fram programmet? Lärare D däremot, upplever vi har en
bättre förankring än de andra två, antagligen för att D varit en längre tid på skolan och varit med
och arbetat fram programmet.
Anmärkningsvärt är att lärare D inte uppfattat något missnöje över åtgärdsprogrammet från G:s
eller någon annans sida. D tycks verkligen tro att alla arbetar efter programmet på skolan. Ingen
kritik mot åtgärdsprogrammet verkar ha framförts av lärare G eller någon annan på arbetslagets
konferenser. Inget missnöje har heller nått fram till rektor. Är det så att man kanske undviker att
framföra sin åsikt till rektor, när man inte har hela arbetslaget bakom sig?
8.4.2 Skola 2
Inte heller på skola 2 tycks de intervjuade särskilt nöjda med sitt åtgärdsprogram. Rektor och
lärare E säger direkt att det bör aktualiseras och förnyas. Lärare H tycker det är aktuellt, men
säger efter viss tvekan att det kanske bör arbetas om. Vi anar därför tidigt en viss osäkerhet hos
H, när det gäller skolans åtgärdsprogram. Lärare E känner ett visst stöd i sitt arbete genom
programmet, men tycker inte att de tillsammans arbetar efter det på skolan längre. E tycker
däremot, att det fungerat som det var tänkt när åtgärdsprogrammet gjordes. Lärare H känner
både stöd i programmet och tycker att de tillsammans arbetar efter det på skolan. Rektor
kringgår frågan och svarar därmed inte.
Angående idén och modellen bakom åtgärdsprogrammet framkommer synnerligen skilda
uppfattningar. Rektor menar att programmet inte bygger på någon klart uttalad modell. Lärare
H känner till idén bakom, som enligt H är, att de skrivit programmet själva. H säger precis som
rektor att de inte gått efter någon särskild modell vid skrivandet. E menar också att de gjort
programmet själva, utifrån sunt förnuft. Vi kan dock i skola 2:s åtgärdsprogram, tydligt läsa
namnet på vilken metod programmet bygger på, nämligen Horning metoden (bil. 2). Rektors
och lärare H och E:s svar får oss att fundera om de verkligen läst åtgärdsprogrammet nyligen.
Lärare E är den enda av de tre, som en gång i tiden varit med och arbetat fram programmet. Vi
förvånas därför över att E, inte nämner något om Horningmetoden. E är dessutom den som är
mest negativ till skolans åtgärdsprogram. E förklarar sin inställning med, att det inte är
förankrat hos de nya lärarna på skolan. Enligt H, har H varit med och sett över programmet vid
något tillfälle. Stämmer detta? Vad menar då lärare E med att det inte är förankrat hos de nya
lärarna? Bör det inte i och med detta ”överseende” av programmet funnits chans till en bättre
förankring hos dessa lärare?
Lärare H har en ganska positiv inställning till skolans åtgärdsprogram. Hur det sedan är med
förankringen hos H, tycker vi kan diskuteras. Vi funderar vad H menar med att det inte fanns
något program när H kom till skolan. Enligt lärare E fanns det nuvarande programmet, redan för
c:a 15 år sedan, långt innan Lpo -94. Detta tycks inte H känna till.
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E:s uppgifter måste dock ifrågasättas. E menar att skolans nuvarande åtgärdsprogram funnits så
länge som i c:a 15 år. I år är det 1997, programmet bör alltså ha gjorts någon gång i början på
1980-talet. Det står tydligt och klart i programmet att det bygger på Horningmetoden, samt
vilken bok metoden hämtats ifrån (bil. 2). I kontrollen av denna boks första upplaga, samt
tryckår, finner vi året 1988. Med lite enkel matematik finner vi att det bara kan betyda att det
åtgärdsprogram vi har fått måste vara från minst 1988. Det hela är mycket förvirrande. Vad är
rätt, vad är fel? Ligger det något missförstånd bakom E:s svar. Menar kanske E att de haft ett
åtgärdsprogram så länge som i 15 år, men inte precis det som de har nu. Skulle det vara så,
stämmer ändå inte H:s svar, om att det inte fanns något program nedskrivet när H kom. För det
bör det rimligtvis ha gjort. Dessa förvirrande svar, får oss att tveka till att dra några egentliga
slutsatser, om vem som har bra eller dålig förankring. Svaren får tala för sig själva.
Några samstämmiga uppgifter om programmets historia eller uppbyggnad får vi därmed inte.
När det gäller rektor finner vi att denna har en ganska likgiltig inställning till skolans åtgärdsprogram och vet inte så mycket om det. Vi tror rektors korta anställningstid på skolan kan ligga
bakom detta.
8.4.3 Skola 3
På skola tre upplever vi att rektor C är mycket nöjd med skolans åtgärdsprogram. Lärare F är
däremot mycket negativt inställd till programmet och tror inte på idén alls. F anser att det är en
ren skrivbordsprodukt. Det finns andra sätt att arbeta mot mobbning på. Lärare I tycker att
programmet är aktuellt och att det inte behöver förnyas just nu. I känner stöd i programmet och
tycker precis som rektor att man tillsammans arbetar efter det på skolan. F är däremot mycket
missnöjd och känner inget stöd i programmet, inte heller anser F att man arbetar tillsammans
efter det.
Rektor tycks tro att alla lärare på skolan är nöjda med programmet. Uppenbarligen har F:s
missnöje inte nått fram. F kan ha valt att inte framföra sitt missnöje, eftersom F ändå tycker att
de på skolan arbetar mot samma mål, när det gäller mobbning.
I vår fråga om idén och modellen bakom skolans åtgärdsprogram svarar rektor att det rör sig om
en egen utarbetad modell, som vuxit fram under åren. Vi blev genast imponerade och beslutade
oss för att titta lite närmare på skolans åtgärdsprogram. Efter att ha studerat programmet märker
vi till vår förvåning att det enligt vår uppfattning, bygger på Farstamodellen (bil. 3). Lärare I
bekräftar sedan detta. Vår tveksamhet blev därmed stor, vad skulle vi egentligen tro om rektor
C:s förankring i åtgärdsprogrammet?
Lärare F tycker att idén bakom åtgärdsprogrammet är klar, men kommenterar det inte närmare.
F vet däremot inte vilken modell det rör sig om. F:s svar förvånar oss inte, utan förstärker bara
bilden vi har av hans otroligt negativa inställning. Denna inställning tror vi påverkat F:s
tämligen dåliga kunskaper om detta. Så i det här fallet ser det faktiskt ut att vara så att den
kortast tid anställda, lärare I, har den bästa kunskapen om åtgärdsprogrammet. Ändå fick inte I
någon särskild presentation av programmet vid anställningen, även om rektor C menar att det är
så det går till. Så orsaken bakom denna goda kunskap tycks vara ett rent intresse för och
erfarenheter från mobbning.
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9. SLUTRESULTAT
Utifrån våra tio intervjuer och vår mindre undersökning har vi fått svar på en rad olika frågor
som vi hade i utgångsskedet av detta arbete angående åtgärdsprogram mot mobbning.
Vi inleder med konstaterandet, att ett åtgärdsprogram är ett program över hur man förebygger
och motverkar mobbning i skolan, samt hur man tar itu med pågående mobbningsfall.
Vi är mycket nöjda med resultatet från vår insamling av åtgärdsprogram. Det visade sig att alla
tillfrågade skolor, utom en, skickade någon form av åtgärdsprogram mot mobbning. Vi fick in
många bra och mycket utförliga program, men också enligt vårt tycke mindre genomarbetade
program.
När det gäller förankringen av åtgärdsprogrammen på de tre undersökta skolorna förefaller den
vara ganska dålig. Utav nio tillfrågade lärare och rektorer, kan endast tre ge så pass tillfredsställande svar att vi kan ana en god förankring. Vi måste dock beakta att vissa personer inte
arbetat så länge på sina respektive skolor, vilket ibland försvårar möjligheten att svara på de
ställda frågorna.
Åtgärdsprogrammen används enligt våra intervjusvar i en mindre utsträckning.
Det råder skilda åsikter om huruvida åtgärdsprogrammen förbättrat arbetet mot mobbning eller
inte. Utav de sex som fick frågan är det två rektorer och två lärare som tycker att arbetet
förbättrats. En rektor kan inte uttala sig och en lärare märker ingen förbättring.
Tre lärare av sex, tycker att de har ett stöd i åtgärdsprogrammet. Två lärare känner inget stöd
alls. Den tredje kände tidigare ett stöd, men gör det inte längre.
Presentationen av programmet för de anställda mindre än fem år varierade. Vi anser att den var
näst intill obefintlig. Endast en av tre lärare, är fullt nöjd.
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10. AVSLUTANDE DISKUSSION
Vi finner till vår glädje att alla, utom en, av de tillfrågade skolorna i Gävle kommun har någon
form av åtgärdsprogram. Ett resultat vi känner oss mycket nöjda med. Resultatet säger däremot
ingenting om förankringen av programmet på dessa skolor.
Resultatet av intervjuerna från de tre utvalda skolorna, visar däremot att förankringen av
åtgärdsprogrammen på dessa skolor inte är särskilt bra. Vi anar därför att det finns många
åtgärdsprogram, som kanske bara fungerar som ”hyllvärmare” ute på skolorna. Detta ser vi som
ett problem, som måste uppmärksammas. Åtgärdsprogrammen måste få en bättre förankring
ute på skolorna! Hur man bäst åstadkommer detta vet vi inte. Vi tror dock att programmet måste
ses över och utvärderas ofta, helst en gång om året. Under denna utvärdering tycker vi det är
viktigt att alla är med. Gör man detta, aktualiseras programmet och därmed ökar chanserna till
en bättre förankring hos var och en. Vi tror också att åtgärdsprogrammet inte får vara för
abstrakt, utan att det ska ligga på en konkret nivå och innehålla mycket förebyggande åtgärder.
Det ska vara lätt att förstå och lätt att ta till. Vår förhoppning är att varje lärare ska känna ett stöd
av åtgärdsprogrammet i arbetet mot mobbning.
Enligt vår uppfattning är åtgärdsprogrammets huvudsakliga syfte, att fungera just som ett stöd i
arbetet mot mobbning. Vad beror det då på, att inte alla tillfrågade i intervjun, känner att de har
ett stöd i detta arbete, från åtgärdsprogrammet? Vi tycker det framkommer genom svaren att det
handlar om att känna sig delaktig eller inte, i programmets uppbyggnad, användning och
utvärdering. När man arbetar fram ett åtgärdsprogram är det av stor betydelse att man utgår
ifrån samma värderingsgrund och sedan arbetar mot samma mål. Vi anser vidare att det bör
förstärka delaktigheten och känslan för ett åtgärdsprogram, om den nyanställda får en ordentlig
presentation av åtgärdsprogrammet vid anställningen. Detta tycker vi bör göras av rektor, men
även av någon ur arbetslaget.
Utifrån det vi läst, hört och varit med om, pekar mycket på, att det med största sannolikhet
förekommer mobbning på alla skolor, i större eller mindre omfattning! Det framkommer dock i
våra intervjuer med rektorer och lärare, att inte alla uppfattar mobbning som ett problem på sina
respektive skolor. Vi blir därför allvarligt oroade. Om de har den uppfattningen, ser då lärare
och rektorer verkligen med öppna ögon på mobbning? Frågan ställer vi med tanke på hur pass
sällan dessa åtgärdsprogram tycks användas. Det behöver i och för sig inte betyda att man på
skolan inte arbetar mot mobbning. Däremot tror vi, att den inte alltför flitiga användningen av
programmen på skolorna, bidrar till att dessa inte är särskilt aktualiserade eller väl förankrade.
Vi ifrågasätter därför åtgärdsprogrammets existens. Fyller det verkligen någon funktion, eller
är det, som en av de intervjuade lärarna säger: bara en skrivbordsprodukt? Är det ett program
producerat bara för att läroplanen kräver det? Eller finns det en mer djupgående tanke bakom
det?
Trots dessa funderingar, ser vi ändå det värdefulla med beslutet i Lpo -94, om att varje skola ska
ha ett åtgärdsprogram mot mobbning. Vi anser att beslutet är en viktig bekräftelse på, att
mobbning ska ses som ett allvarligt problem.
Är då åtgärdsprogrammen ett steg i rätt riktning, när det gäller att bekämpa mobbning ute på
skolorna? Att besvara denna fråga, visade sig vara svårare än vi först trodde. Enligt vår
uppfattning kan inte åtgärdsprogrammen vara ett steg i rätt riktning fullt ut, så länge programmen inte är förankrade ute på skolorna. Däremot kan beslutet om deras existens vara ett
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steg på väg, mot den rätta riktningen. Ett steg i rätt riktning, är för oss, ett aktivt arbete, i vilket
man på olika vis bekämpar mobbning. En god hjälp i detta arbete är ett väl förankrat och
aktuellt åtgärdsprogram.
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FÖRTYDLIGANDE:
Böcker med * framför finns på ett eller annat sätt citerade eller refererade i arbetet. Vi läste
också innan arbetet och under arbetets gång, de andra böckerna i litteraturlistan. Detta för att få
inblick i och kunskap om det valda ämnet.
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Bilaga 1. Åtgärdsprogram mot mobbning skola 1
Elevvård
Vi vill att alla vuxna medverkar till att varje elev skall kunna få personlig omtanke och
utvecklas till en trygg, ansvarskännande och omtänksam människa.
Förebyggande elevvård


Strävan efter positivt arbetsklimat



Arbetssätt, arbetsformer och stoffurval måste varieras så att varje elev tar möjlighet att
arbeta efter sin egen förmåga.



För att underlätta övergångar till högre årskurser krävs samarbete, t.ex. fadderverksamhet
och lärartjänstgöring i annan lärares klass.



Valfrihet för eleverna att bestämma över om de vill tillbringa rasten ute eller inne.
Gemensamma normer för innevistelse tas efter samråd på varje skoldelsenhet.



Utvecklingssamtal
med elever
med elever och föräldrar



Närvarokontroll som förutsätter att föräldrar eller annan vårdnadshavare meddelar skolan
vid sjukdom etc. I annat fall tar skolan kontakt.



Ett sätt att skapa trygghet mellan eleverna kan vara att bilda ”fasta familjegrupper”.



”Hemlig kompis” kan också bidraga till samma mål.

Konferenser:


Informell elevrunda i varje veckas a.e.-konferens, som leds av a.e.-ledaren.



Klasskonferens hålles en gång per termin och leds av Rektor. All berörd personal inkl.
skolsköterska deltar. Protokoll skrives av klassföreståndaren och förvaras hos Rektor.



Elevvårdskonferens hålles vid behov och leds av Rektor som också kallar. Övriga
deltagare: Förälder/föräldrar, klassföreståndare, skolpsykolog, skolsköterska, samt ev.
elev och annan lärare eller annan som Rektor kallar Konferensen utmynnar i ett beslut om
åtgärd. Protokoll skrives av klassföreståndaren och förvaras hos Rektor.

Bilagor:
1. Arbetsgången i elevvårdsärenden
2. Åtgärder vid mobbing.
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Arbetsgången i elevvårdsärenden
Låg- och mellanstadiet
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Åtgärder vid mobbing
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Bilaga 2. Åtgärdsprogram mot mobbning skola 2
Handlingsprogram mot mobbing
Mobbing eller mobbning är ett inlånat engelskt ord för kamratförtryck.
Förebyggande:
1. Elevkvartar 1 gång/termin
2. Föräldrasamtal 1 gång/termin.
Om mobbning har skett:
1. Samtal med den mobbade.
”Vad har hänt? Hur? Vem är Ledaren? Var sker mobbningen? När?”
2. Samtal med mobbledaren.
Ledaren får ta ansvar för sina handlingar. ”Vad tänker Du göra för att få slut på det här? När
tänker Du börja? ”
3. Samtal med medhjälparna. Samtal med en i taget.
4. Nya enskilda samtal med
1. den mobbade
2. ledaren
3. medhjälparna
Frågor som skall besvaras: ”Har mobbningen upphört? Var det svårt att sluta? Hur upplever den
mobbade sin situation nu? Vad kan bli bättre?”
5. Samtal med föräldrarna. Vid längre och allvarligare mobbning skall alla föräldrar informeras.
6. Uppföljning.
Den mobbade, mobbarna och några neutrala elever deltar i ett gruppsamtal. Huvudfrågorna är:
”Upplever ni att mobbningen upphört? Hur är stämningen i klassen? Vad kan bli bättre? Hur
skall det ske? Hur skall mobbning undvikas i framtiden?”
Idéer till programmet är hämtade från Eric Horning: Mobbning går att stoppa!
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Bilaga 3. Åtgärdsprogram mot mobbning skola 3
Elevvård - Mobbing
Målsättning:
Att skapa en stämning som kännetecknas av trygghet, trivsel och kamratskap. Vi tar ett
gemensamt ansvar för alla barn i skolan.
Genomförande:


Fadderverksamhet och arbetslag



Klassråd



Elevråd



Enskilda samtal - se elevplanen



Personalen informeras t.ex. via BIG



Att hitta den positiva motpolen till ett negativt handlande. Se utvecklingssamtal



Vi ska ingripa snarast



Gruppdynamik provas på grupper med negativt beteende



Uppföljning tills det negativa beteendet har upphört

Utvärdering:
1 gång/läsår.
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Elevvården – Mobbingsplan
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Bilaga 4. Frågor & svar mobbningsteamet
1. Hur länge har ert mobbningsteam funnits? Hur kom det till?
Det har nog funnits i tre, fyra år. Det kom till efter att Utbildningsdepartementet beslutat att
varje skola var skyldig att ha ett åtgärdsprogram mot mobbning. Ett beslut fattades då av
skolområdet om att ett mobbingteam skulle finnas på skolan. Ett team, som kunde ta lite större
ansvar och få särskild utbildning i hanteringen av mobbningsfall.
2. Hur ser mobbningsteamet ut på er skola?
Vi är fem lärare i teamet. Två som ansvarar för klasserna 3, 4, 5 och två andra som ansvarar för
klasserna 1 och 2, samt en som ansvarar för förskola/fritids. Vi jobbar alltså inte fem samtidigt,
utan två och två beroende på vilken klass/barn som är inblandad. Teamet sätts bara in då det
gäller större och allvarligare saker och om det är något som inte klassläraren klarar ut. Mobbningsteamet får inte göra att varje enskild lärare kan dra sig ur utan att ens ha försökt!
3. Hur arbetar ni, efter vilken modell?
Vi arbetar efter Farstamodellen. Det är den vi tränat på, och sett hur man jobbar med (på
Brottsförebyggarna i Gävles videokassetter). Det är en modell som är väldigt konkret och som
vi kände var något bra att starta med. Sedan finns det givetvis kritik mot den också, men här på
skolan har den fungerat. Det som upplevs som kontroversiellt med den, är att man inte kopplar
in föräldrarna på en gång. Fast har man väl varit med om hur tidigt inkopplade föräldrar förstört
lösningen, tycker man Farstamodellen är bra. Sker dock inte lösningen snabbt, anser vi att
föräldrarna bör kopplas in. Annars är det viktigaste att eleven får en möjlighet och förtroendet
att själv klara upp vad som hänt, efter som det är den som ställt till det hela. Givetvis med fullt
stöd från oss lärare. Det är inte meningen att eleven ska gå ifrån ett samtal med oss i mobbningsteamet och känna sig nertryckt, tillplattad och utskälld, utan att den kan få upprättelse för
det dumma den gjort.
Det viktigaste är att tillsammans med berörda lärare försöka få fram så mycket upplysningar
som möjligt om fallet innan man griper in. När vi griper in tar vi den/de utpekade till enskilda
samtal. Är det flera inblandade måste alla samtal ske samma dag, helst under samma lektion för
att undvika att de utpekade pratar ihop sig. Det är inte alltid vi tar ut den förmodade ledaren
först, utan vi avgör det från fall till fall. Jag måste få säga att det inte är så hemskt många gånger
vi verkligen behövt gått så här långt. För det viktigaste är det förebyggande arbetet mot
mobbning. Det som görs innan det händer sådana här stora grejer. På den här skolan jobbar vi så
att vi griper in på en gång så fort det handlar om den minsta lilla konflikt, för att undvika att
någonting växer till något stort. Vi har ständiga konfliktlösningar i klasserna där de berörda får
gå åt sidan och samtala kring problemet/konflikten. Läraren följer med och någon kollega
ombeds titta till den övriga klassen. I femman, sexan har de oftast vanan inne och kan efter
lärares handledning sätta sig ner själva och diskutera fram en lösning. Är eleverna väldigt
upprörda måste de få en chans att lugna ner sig först, annars blir inte samtalet särskilt konstruktivt.
4. Hur går ett ingripande praktiskt till?
När något allvarligt inträffat och mobbningsteamet kopplas in, hämtas den/de utpekade under
allvarliga former, alltid under pågående lektion. Ett slags överraskningsmoment. Läraren ber att
eleven ska följa med då han/hon vill ha ett samtal med denna. Ingenting mer sägs, utan läraren
går under tystnad med eleven till det rum där samtalet ska äga rum och den andra läraren väntar.
Inne i rummet betonas allvaret ytterligare, lärarna talar om vad det gäller och ber eleven berätta.
Lärarna måste i detta skede känna till situationen väl och kunna konfrontera eleven med sådant
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man fått reda på. Mobbaren måste känna att vi vet! Det är ingen idé att ljuga. Sedan fortsätter
samma procedur med eventuellt övriga inblandade. Offret blandas dock inte in mer än vad det
redan är.
Skulle dock mobbningen fortsätta, väljer vi i teamet att konfrontera mobbare och offer. Det hela
blir en uppgörelse, som kräver en noggrann uppföljning. Här underrättas också föräldrar.
Lärarna redogör för det som inträffat och för vad som nu gäller. Vi kräver hjälp från bådas (de
inblandades) föräldrar. Så långt har vi dock bara behövt gå en gång på dessa år. Ett tredje steg
om det hela ändå skulle fortsätta, är att konfrontera föräldrarna, ibland även med deras respektive barn för att försöka få ett slut på det hela.
5. Ser ni resultat av ert arbete?
Ja, det gör vi, men det går inte släppa det. Detta är något vi måste jobba med ständigt. Mota det
i sin linda, så att säga och ibland missar man det och då måste det följas upp.
6. Tycker du att ert åtgärdsprogram behöver förnyas eller förändras på något sätt?
Det ska utvärderas och aktualiseras snart.
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Bilaga 5. Frågor till rektorer
Frågor
1. Hur länge har du arbetat inom skolan?
2. Hur länge har du arbetat som rektor på den här skolan?
3. Känner du till idén bakom åtgärdsprogrammet på er skola? Vilken modell är det uppbyggt
efter?
4. Känner du till vilka som var med och arbetade fram programmet? Hur gick det till?
5. Hade ni någon form av åtgärdsprogram innan beslut om detta kom med Lpo -94?
5a. Minns du, finns det några stora skillnader mellan det gamla/nya?
5b. Är nuvarande åtgärdsprogram bättre än det tidigare?
6. Tycker du dig märka någon förändring i arbetet mot mobbning och i hanteringen av mobbningsfall sedan beslut om åtgärdsprogram kom med Lpo -94?
7. Har det fungerat som ni tänkte er då ni gjorde det här programmet?
8. Känner du att ni tillsammans arbetar efter det här programmet och upplever du att lärarna är
nöjda med det?
9. Tycker du att programmet känns aktuellt eller behöver det förnyas?
10. Hur tycker du ett bra åtgärdsprogram ska se ut? Vad ska det innehålla?
11. Hur presenteras åtgärdsprogrammet vid en anställning?

Frågor & svar rektorer
7. Har det fungerat som ni tänkte er då ni gjorde det här programmet?
Rektor A svarar: Kan ej svara på det.
Rektor B svarar: Ja, det tycker jag (eftertänksamt svar).
Rektor C svarar: Ja, fast vi har ändrat en del. Elevvård - mobbning ligger nu under samma
rubrik.
8. Känner du att ni tillsammans arbetar efter det här programmet och upplever du att
lärarna är nöjda med det?
Rektor A svarar: Vi har inte pratat så mycket om det, då vi väntar på det vi ska göra nu.
Rektor B svarar: Vi håller på att arbeta för att få fram en gemensam värderingsgrund med
övergripande mål som är viktiga även som utgångspunkt när man jobbar med mobbning. Vår
anmärkning: Svarar ej på om lärarna är nöjda.
Rektor C svarar: Ja, det tycker jag och lärarna verkar vara nöjda.
9. Tycker du att programmet känns aktuellt eller behöver det förnyas?
Rektor A svarar: Den ska förnyas. Vi ska göra en mer ingående handlingsplan.
Rektor B svarar: Den ska omarbetas.
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Rektor C svarar: Programmet känns aktuellt. Det utvärderas varje år. Ett program blir aldrig
färdigt, det utvecklas hela tiden.
10. Hur tycker du ett bra åtgärdsprogram ska se ut? Vad ska det innehålla?
Rektor A svarar: Det ska vara en mer ingående handlingsplan och innehållet ska vara
förankrat hos alla.
Rektor B svarar: Det skulle kunna vara tydligare hur man praktiskt gör när mobbning uppstår.
En tydlig modell i punktform, steg form. (en slags arbetsgång). Det ska också innehålla
förebyggande åtgärder.
Rektor C svarar: Jag är nöjd med det vi har nu. Jag har bevis på att det fungerar. Vi har pratat
om Farstamodellen och några lärare har redan tittat lite närmare på den.
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Bilaga 6. Frågor till lärare anställda mer än 5 år
Frågor
1.

Hur länge har du arbetat som lärare?

2.

Hur länge har du arbetat på den här skolan?

3.

Känner du till idén bakom åtgärdsprogrammet på er skola? Vilken modell är det uppbyggt efter?

4.

Känner du till vilka som var med och arbetade fram programmet? Hur gick det till?

5.

Tycker du att du genom åtgärdsprogrammet har ett stöd i arbetet mot mobbning och i
hanteringen av mobbningsfallen?

6.

Känner du att ni tillsammans arbetar efter det här programmet?

7.

Tycker du att programmet känns aktuellt eller behöver det förnyas?

8.

Hur tycker du ett bra åtgärdsprogram ska se ut? Vad ska det innehålla?

9.

Hade ni någon form av åtgärdsprogram innan beslut om detta kom med Lpo -94?

10.

Tycker du dig märka någon förändring i arbetet mot mobbning och hanteringen av
mobbningsfall sedan beslut om åtgärdsprogram kom med Lpo -94?

11.

Har det fungerat som ni tänkte er då ni gjorde det här programmet?

Frågor & svar, lärare anställda mer än 5 år
4. Känner du till vilka som var med och arbetade fram programmet? Hur gick det till?
Lärare D svarar: Det var vi lärare på skolan åk 1-6, som arbetade fram programmet tillsammans med barnomsorgen.
Lärare E svarar: Ja, jag var själv med. Det var alla lärare på skolan. Inga elever, vilket jag
idag tycker var fel.
Lärare F svarar: Jag kommer inte ihåg och därför vet jag inte heller hur det gick till. Vad jag
kan erinra mig, så har planen inte tagits fram på bredden, utan det är en mindre grupp som
plockat fram och skrivit den.
6. Känner du att ni tillsammans arbetar efter det här programmet?
Lärare D svarar: Jag upplever det som att vi gör det. I många frågor har vi delade meningar
men i den här frågan var vi väldigt enade.
Lärare E svarar: Nej, vi gör nog inte det. Den är inte förankrad hos personalen här.
Lärare F svarar: Nej, vi jobbar inte efter det här programmet, men jag tror ändå att vi jobbar
mot samma mål som står i programmet.
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Bilaga 7. Frågor till lärare anställda mindre än 5 år
Frågor
1.

Hur länge har du arbetat som lärare?

2.

Hur länge har du arbetat på den här skolan?

3.

Känner du till idén bakom åtgärdsprogrammet på er skola? Vilken modell är det uppbyggt efter?

4.

Känner du till vilka som var med och arbetade fram programmet? Hur gick det till?

5.

Tycker du att du genom åtgärdsprogrammet har ett stöd i arbetet mot mobbning och i
hanteringen av mobbningsfallen?

6.

Känner du att ni tillsammans arbetar efter det här programmet?

7.

Tycker du att programmet känns aktuellt eller behöver det förnyas?

8.

Hur tycker du ett bra åtgärdsprogram ska se ut? Vad ska det innehålla?

9.

På vilket sätt presenterades åtgärdsprogrammet för dig när du anställdes här på skolan?

10.

Känner du dig nöjd med presentationen så här i efterhand?

10a. Om inte - vad önskar du skulle ha gjorts annorlunda?

Frågor & svar lärare anställda mindre än 5 år
4. Känner du till vilka som var med och arbetade fram programmet? Hur gick det till?
Lärare G svarar: Jag har hört att det var en speciallärare (ej kvar längre) här på skolan som
höll i det hela från början. Jag jobbade inte här då. Däremot var jag med förra hösten då vi
började en omarbetning av programmet. Man kan säga att vi bara såg över det tillsammans med
mellanstadiets lärare.
Lärare H svarar: All personal här på skolan.
Lärare I svarar: Ja, lärarna här på skolan. Hur, vet jag faktiskt inte. Det var innan jag kom hit.
6. Känner du att ni tillsammans arbetar efter det här programmet?
Lärare G svarar: Nej, alla gör olika.
Lärare H svarar: Ja, det gör jag på det viset att vi jobbar för att motverka mobbning för det
ingår ju också i programmet.
Lärare I svarar: Ja, det gör vi. Den gången det hände använde vi oss av programmet, som är
Farstamodellen, för att det var enkelt att ta den.
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