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Sammanfattning 

I skolverkets rapport 353, som kom 2011, där utvärdering av befintliga 

antimobbningsprogram har gjorts kan de ej rekommendera något av programmen. Trots att fler 

elever påpekar att skolorna har blivit bättre på att arbeta aktivt mot mobbning, så minskar inte 

antalet mobbade på skolorna (Socialstyrelsen, 2009). Vår studie syftar till att kartlägga hur en 

skola lyckas nå ut med sin antimobbningsplan till eleverna. Skolan där studien är gjord har ett 

eget utformat antimobbningsprogram där vi via enkäter tar reda på om och hur eleverna 

uppfattar skolans förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling. Dessa enkäter 

har innehållit öppna frågor i förhoppning om att få eleverna att tänka efter på hur de svarar. 

Enkäterna har sammanställts i kategorier där de vanligaste svaren har lyfts fram i resultatet. 

Resultatet visar att eleverna i stor utsträckning är införstådda med skolans program samt hur de 

skall agera när de påträffar kränkningar. Skillnader mellan könen har uppvisats där tjejerna 

tenderar att vara mer mottagliga för skolans arbete samt mer medvetna om hur de kan stävja 

mobbning och kränkande behandling.  
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Inledning 

 

Barn idag mår allt sämre. Elever i åk 9 har haft en stadig nedåtgående hälsa sedan början av 

90-talet. Trots att fler elever påpekar att skolorna har blivit bättre på att arbeta aktivt mot 

mobbning, så minskar inte antalet mobbade på skolorna (Socialstyrelsen, 2009). 16-19 % säger att 

de under de senaste månaderna har blivit utsatta för kränkningar i skolan. 7-8 % av båda könen 

känner sig mobbade. Det kan uppskattas till 50 000 elever eller 1650 klasser. Av dessa uppger 1,5 

% att de har varit mobbade längre tid än ett år. Det motsvarar 13 000 elever eller 400 skolklasser 

(Skolverket, 2011). 

 

Samtidigt ökar antalet anmälningar om kränkande behandlingar i skolan, under 2010 emottog 

Barn- och elevombudet och Skolinspektionen 83 % fler anmälningar än 2009. Enligt Friends 

skolstartsundersökning (2010) kände över en tredjedel av skolungdomarna i åldern 14-17 år oro 

för att komma tillbaka till skolan. Undersökningen visade också på att nästan hälften av alla elever 

någon gång har känt sig kränkta eller mobbade under sin skoltid. 20 % av eleverna skulle inte tala 

med någon om de blev utsatta för kränkningar och var tredje elev vet inte vem det är på skolan 

som leder arbetet mot mobbning (www.friends.se). Denna undersökning är förvisso inte 

vetenskapligt förankrad men resultatet kan ändå ställas i paritet till vår undersökning.        

 

Vi fick upp intresset för den psykiska hälsan i skolan när vi läste i den nya läroplanen. Där får 

psykiska hälsan en större roll än vad den hade i Lpf94. De skriver att ”undervisningen ska också bidra 

till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv 

och samhälle” (Idrott och hälsa, GY11). När vi sedan började gå djupare in på ämnet och började 

rikta in oss mer mot mobbning, började vi undra var i processen det gick fel. Om fler elever 

uppfattar att skolan blivit bättre på att motarbeta mobbning, varför ökar då antalet som känner 

sig kränkta eller mobbade? Är det bristfällig information från skolan eller fungerar inte deras 

metoder för att stävja mobbning och kränkande behandling? Är det ett hårdare klimat i skolan 

idag? Gör skolan tillräckligt? Eller är det helt enkelt så som en elev skrev i sin enkätundersökning.   

”Ni borde inte hålla på med att försöka stoppa sånthär i onödan. För det kommer alltid 
att finnas. Även om det inte är typisk mobbning så kommer det alltid att finnas ett 
mellanrum, speciellt mellan de olika folkgrupperna och nationaliteterna och även bland 
lärarna finns det ju skillnad. Om hur de ser på eleverna och vad de förväntar sig av dom, 
eller hur lärarna ser ner på vissa elever för t.ex. deras nationalitet.” (elev). 

 
 
 
 
 

http://www.friends.se/
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med vår studie har varit att se hur väl förankrat antimobbningsprogrammen är hos 

eleverna. Anledningen till att vi valt ett elevperspektiv är för att vi, oavsett vilka metoder skolan 

använder sig av för att stävja mobbning och kränkningar, vill se om informationen når ut till 

eleverna. Skulle elever vid situationer där kränkande behandling inträffat kunna agera i linje med 

skolans likabehandlingsplan? Är eleverna helt enkelt medvetna om skolans arbete för att 

förebygga mobbning och skiljer sig medvetenheten mellan könen? 

Frågeställningar 

 Hur uppfattar eleverna skolans förebyggande arbete mot mobbning och kränkande 

behandling? 

 Hur agerar eleverna när de kommer i kontakt med kränkningar på skolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Bakgrund 

Vi har valt att i vår bakgrund belysa definitioner om vad som är mobbning, trakasserier eller 

kränkande behandling. Vi har valt att lyfta fram de lagar som rör kränkande behandling vilket är 

skollagen, diskrimineringslagen, likabehandlingsplan, FN:s barnkonvention, brottsbalken samt 

Lpo 94.  Detta för att påvisa de skyldigheter som skolan enligt lag har samt de riktlinjer som all 

skolpersonal skall rätta sig efter när mobbning eller kränkande behandling uppstår. Den skola där 

vår studie har ägt rum har ett eget antimobbningsprogram som vi i studien kallar för XX. I deras 

antimobbningsprogram går det att urskilja fragment från tre andra kända antimobbningsprogram. 

Dessa tre är Olweusprogrammet, Farstamodellen samt Friends. Anledningen till att de är med i 

uppsatsen är för att ge en bild av hur många andra skolor jobbar för att stävja mobbning och 

kränkande behandling. De fyller alltså en funktion för att inse vilka insatser XX valt att arbeta 

med samt för att belysa Skolverkets kritik mot antimobbningsprogram som kom 2011. Vi har valt 

att ta upp de väsentliga delarna ur skolverkets rapport (Skolverket, 2011) om mobbning och 

varför de anser att inget av de ovanstående tre antimobbningsprogrammen går att 

rekommendera.  

 

Definitioner 

Det är viktigt att påpeka att mobbning inte bara kan pågå mellan barn utan är även ett utbrett 

problem bland vuxna. Givetvis finns det även fall där vuxna mobbar barn. Skolinspektionen har 

däremot i sin senaste rapport gått ifrån begreppet mobbning eftersom de anser att begreppet 

mobbning är smalare än både trakasserier eller kränkande behandling då dessa även kan användas 

för enstaka händelser och inte nödvändigtvis behöver röra sig om ont uppsåt. Dessutom 

motiverar de användandet av trakasserier eller kränkande behandling eftersom de huvudsakligen 

används i lagstiftningen. Begreppet mobbning ryms dessutom inom både kränkande behandling 

och trakasserier (Skolinspektionen, 2011).   

 

Skolinspektionen har satt sin definition på de olika begreppen för att försöka reda ut vad som 

är vad. Tidigare har begreppen snuddat vid varandra vilket har gjort det problematiskt att föra en 

diskussion kring ämnet. ”Begreppet kränkande behandling står för ett handlande som utan att ha 

samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet” 

(Skolinspektionen, 2011). ”Det är viktigt att komma ihåg att trakasserier och kränkande 

behandling inte alltid är verbala utan kan bestå av till exempel gester, ignorering, utfrysning eller 

att någon stirrar” (Skolinspektionen, 2011).  
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 Exempel på trakasserier och kränkande behandling är nedsättande kommentarer, nedsvärtning, 

förlöjligande, förnedrande uppförande, osynliggörande eller utfrysning. Begreppet trakasserier 

står för ett handlande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder (Skolinspektionen, 2011).   

 

Mobbning och kränkande behandling är komplexa begrepp och kan definieras på en mängd 

olika sätt beroende på hur den som blir utsatt uppfattar det men en grundläggande tanke är att 

”en person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för 

negativa handlingar från en eller flera personer” (Olweus, 1991 s.4 ). Sedan gör Olweus en 

distinktion mellan olika typer av mobbning. ”Det kränkande och obehagliga kan ta sig uttryck i 

direkt mobbning, med slag, sparkar, skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer eller hotelser” 

(Olweus, 1999, s. 9). ”Lika smärtsamt kan det vara att utsättas för indirekt mobbning: att bli utfrusen 

och inte få vara med i kamratkretsen, att bli baktalad eller att andra hindrar en från att få vänner ” 

(Olweus, 1999, s. 9). 

 

Lagar och läroplaner 

Den 1/1 2009 upphörde lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn- och elever (BeL) att gälla. Reglerna som rörde diskriminering fördes över till 

den nya diskrimineringslagen (2008:567) och reglerna som rörde annan kränkande behandling 

fördes in i ett nytt kapitel i skollagen (Barn- och elevskyddslagen) Om en anställd på skolan får 

reda på att en elev känner sig kränkt eller mobbad har den anställde så kallad handlingsplikt. 

Handlingsplikten gäller alla anställda på skolan oavsett befattning skall agera och innebär konkret 

att skolan måste utreda och förhindra att kränkningarna fortsätter så snart som möjligt 

(www.friends.se).   

 

Skollagar 

I Skollag (1985:1100) under allmänna föreskrifter belyser de att:  
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Utbildningsdepartementet, 1985). 
 

”Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” 

http://www.friends.se/
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(Utbildningsdepartementet, 1985). När det kommer till juridiska skyldigheter vid kränkande 

behandling står det att: 

 

Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är huvudmannen skyldig att 

utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden 

(Utbildningsdepartementet, 1985).  

 

I den nya skollagen (2010:800) är det inga markanta skillnader kontra den gamla (1985:1100). 

Under övergripande krav på verksamheten i den nya skollagen står det att: 
 

Sådan verksamhet ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social 

gemenskap (Utbildningsdepartementet, 2010) 

 

När det gäller skolornas juridiska skyldigheter är det även där inga större skillnader gentemot 

den gamla skollagen. I skollag (2010:800) lyfts det fram att: 
 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 

detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att 

skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 

vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Diskrimineringslagen (utfärdad den 5 juni 2008) 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
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eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I denna lag avses med 

diskriminering: 

 

1.Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre 

än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

2. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss 

könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 

eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning 

eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har 

ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga 

för att uppnå syftet. 

3. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som 

har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

4. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 

värdighet (Diskrimineringslagen, 2008). 

 

Likabehandlingsplan  

Varje år skall skolorna enligt skollagen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska 

innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under 

det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 

efterföljande års plan (Utbildningsdepartementet, 2010). Skolan där studien har genomförts sätter 

årligen ihop en likabehandlingsplan men tyvärr har vi inte kunnat få tag på materialet.  

FN:s barnkonvention 

Ett barn ska aldrig diskrimineras eller bestraffas på grund av deras eller familjens ras, hudfärg, 

kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 

egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt (Artikel 2, barnkonventionen). ”Inget barn får 

utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och 
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inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende” (Artikel 16, barnkonventionen). ”Barnet har 

rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp” (Artikel 16, barnkonventionen). Staten ska se 

till att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld (Artikel 19, barnkonventionen). 

 

”Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl 

upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, 

som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och 

uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt 

ingripande” (Artikel 19, barnkonventionen). Staten ska säkerställa att disciplinen i skolan är så bra 

att barnets mänskliga värdighet efterföljs (Artikel 28, barnkonventionen). Barnets utbildning ska 

utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Artikel 29, 

barnkonventionen)(Unicef, 2009).  

Brottsbalken 

I brottsbalken Sveriges Rikes lag tas inte mobbning upp och detta gör att det ofta inte blir 

några rättsliga påföljder. Det har blivit skärpning i lagarna vad gäller det systematiska psykiska 

våldet och det täcks av brottsrubriken ofredande. Trots detta har inte mobbning prövats i rätten 

som ofredande en enda gång (www.barnombudsmannen.se). Barnombudsmannen föreslår att 

mobbning införs i brottsbalken som ett brott. Detta för att påverka opinionen och tvinga vuxna 

och ledare i skolan att ta tag i frågan mer seriöst än vad de har gjort nu. På samma sätt som när 

grov kvinnofridskränkning lades till i brottsbalken, ansåg man det tvunget att sära en viss sorts 

gärningar från andra brott. Då tog man hänsyn till om gärningen vart en del av upprepade 

kränkningar av personens integritet. Det är just genom att systematiskt och att upprepande 

kränka någon, som gör att mobbning är ett större problem än en enskild handling 

(www.barnombudsmannen.se). 

Lpo 94 

I Lpo 94 beskrivs det hur all skolpersonal ska arbeta och vad de skall rätta sig efter. Skolan 

skall inte enbart förmedla kunskaper till eleverna i de olika ämnena utan har också en viktig roll i 

att forma och fostra våra unga medborgare. Värdegrunden har en viktig roll i våra skolor och 

utöver kunskapsmålen belyser också Lpo 94 hur de Svenska skolorna ska arbeta mot mobbning 

och kränkande behandling. 
 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. 

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.barnombudsmannen.se/
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Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser (Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

Antimobbningsprogram  

           

Olweusprogrammet 

Olweusprogrammet mot mobbning och kränkande behandling är ett manual-baserat skol- och 

åtgärdsprogram inriktat på att reducera mobbning, kränkningar och andra former av antisocialt 

beteende i grundskolor och gymnasier. Programmet är utvecklat av professor Dan Olweus och 

grundar sig på hans forskning under flera årtionden. Programmets huvudmål är att utbilda 

skolans personal till att bättre kunna observera och reagera på möjliga och faktiska förekomster 

av mobbning. Detta görs genom att de vuxna på skolan ställer klara krav på mobbarna att sluta 

med sitt mobbningsbeteende och genom att säkra ett effektivt skydd för de mobbningsutsatta. 

Tanken med programmet är att alla elever skall involveras genom olika möten för att öka 

kunskapen om hur mobbning uppstår och ser ut. Bestämda klass/gruppregler skall användas och 

föräldrarna skall ta del av programmet genom föräldramöten och i akuta mobbningsfall 

(http://www.olweus.se/inorut.pdf).  

 

Av de i skolverkets rapport (Skolverket, 2011) undersökta programmen är de det mest 

omfattande programmet och det innehåller många olika insatser som är värdegrundsstärkande, 

förebyggande, upptäckande och åtgärdande. Olweusprogrammet innehåller också flest insatser av 

alla de undersökta program, såväl effektiva, ineffektiva som sådana insatser som riskerar att öka 

mobbningen på skolan. Av de undersökta programmen i skolverkets rapport (Skolverket, 2011) 

är det endast Olweusprogrammet som inkluderar en mer långsiktig strategi för 

implementeringsarbete som en del av programmet (Skolverket, 2011). 

 

Skolledningen och all skolpersonal är i huvudsak ansvariga för att införa och driva 

programmet framåt. Deras insatser skall fokuseras på att utveckla positiva kamratrelationer och 

att göra skolan till en trygg och trivsam plats att vistas i. Olweusprogrammets mål är att 

omstrukturera den existerande skolmiljön så att möjligheterna till att mobbning och kränkningar 

reduceras. Skolpersonal som intervjuats för skolverkets rapport (Skolverket, 2011) belyser att 

Olweusprogrammet tar mycket tid och resurser i anspråk. Detta leder till att andra delar av 

http://www.olweus.se/Grund.pdf
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skolans verksamhet förlorar i prioritet. Nackdelarna är att Olweusprogrammet kräver omfattande 

arbetsinsatser och kostar mest av programmen i skolverkets utvärdering (Skolverket, 2011). 

 

Fördelarna med programmet är däremot att allas ansvar betonas samt att krav ställs på att 

systematiskt involvera hela skolan i arbetet vilket är en förutsättning för framgångsrikt arbete 

(Skolverket, 2011). De insatser som skolverkets rapport (Skolverket, 2011) funnit effektiva är 

exempelvis uppföljning och utvärdering i form av programmets elevenkät, åtgärder för 

mobbare och mobbade samt personalutbildning. Effektiviteten mot att stävja pojkars mobbning 

återfinns i ordningsregler, disciplinära strategier och dokumentation av ärenden. 

Effektiviteten för flickor återfinns i Olweusprogrammets utbredda rastvaktssystem (Skolverket, 

2011).  

 

Farstametoden 

Farstametodens syfte är att upptäcka och sätta stopp för akuta mobbingssituationer. Det är ett 

program som används som en åtgärdande metod. Den utvecklades i mitten av 80-talet av Karl 

Ljungström och följer en manual väldigt strukturerat. Farstametoden är utvecklad från en modell 

av Anatol Pikas som behandlar akut mobbing (Frånberg mfl, 2009, s. 98, 103). Detta är ett av de 

billigaste alternativen då de skolor som använder programmet oftast väljer att bara utbilda en del 

av personalen. När skolan väl jobbar med programmet är det bara den egna personalens tid som 

kostar något (Skolverket, 2011). På skolan skall en behandlingsgrupp på mellan två och fem 

personer startas. Där ska det ingå elevvårdspersonal, lärare samt fritidspersonal. Ljungström 

(2004) påpekar att det är en fördel om någon i gruppen inte har någon klassundervisning.  

 

När det visar sig att mobbing försiggår skall gruppen samlas. Deras uppgift är då att analysera 

situationen och se om det är mobbing som har ägt rum. Gruppen undersöker även vilka de 

inblandade i mobbingssituationen är. Sedan pratas det med den mobbade för att ta till sig 

förstahandsinformation. I nästa skede förs så kallade behandlingssamtal med de som mobbar. I 

dessa samtal är det noga med att ha tydliga maktförhållanden. Det är den vuxne som för samtalet 

och mobbaren får inte lyfta fram egna synpunkter. Det är mobbarens bekräftelse av vad den 

vuxne lyfter fram som ger effekt. Ljungström (2004) beskriver också hur mobbaren vid detta 

samtal förmodligen kommer reagera på behandlingssamtalet. Några vanliga känslor som brukar 

komma upp till ytan är: 

 

 Förvåning över att vi vet så mycket. 

 Rädsla för eventuell bestraffning. 

 Skam över det som han gjort. 

 Lättnad när han förstår att vi inte tänker bestraffa. 
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 Tacksamhet över att bli av med mobbarrollen och att komma igenom detta utan att bli 

illa behandlad (Ljungström, 2004 s.23). 

 

De samtal som sker med eleverna upplever antimobbningsgruppen som svår och det skulle 

behövas mer utbildning och träning för att lyckas bättre med samtalen. Det brukar vara lättare 

om de är två som för samtalen med eleven, men det är svårt att få till på skolorna då det blir en 

fråga om resurser (Skolverket, 2011). Målet med behandlingssamtalet är att få mobbaren att förstå 

hur hans/hennes beteende är helt oacceptabelt och måste få ett slut direkt. Efteråt har teamet 

som uppgift att bevaka mobbaren och efter ungefär två veckor ha ett uppföljningssamtal. Dock 

blir gruppen med återfallsmobbare svår att komma åt med metoden. Då de redan har varit med 

om hela processen, så vet de vad som ska hända och då fungerar inte modellen lika bra. Skolorna 

i undersökningen ser gärna att det finns en plan för vad man ska göra om antimobbningsgruppen 

misslyckas (Skolverket, 2011) 

 

 Behandlingsteamets uppgift är också att skydda och stötta mobbingsoffret om denna känner 

sig hotad. Farstametoden har tidigare haft som rekommendation att vänta med att meddela 

mobbarens föräldrar om vad som har hänt innan de har fört samtal med eleven. Men detta strider 

mot läroplanen där det står att ”lärare ska samverka och fortlöpande informera föräldrar om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling” (Lpo 94, s. 16).  Detta har gjort att vissa kommuner har 

beslutat att skolor som arbetar med Farstamodellen måste informera föräldrar innan de har 

samtalet med eleven (Skolverket, 2011).  

 

Det förebyggande arbetet mot mobbning kommer i skymundan på skolan, då Farstametoden 

är ett åtgärdande program. Dock ses metoden som effektiv när det gäller att få ett snabbt slut på 

mobbningen i ett specifikt fall (Skolverket, 2011). Metoden har även begränsningar när det gäller 

att ta hand om utfrysta personer. Då det är svårt att anklaga någon för mobbning i sådana fall 

(Skolverket, 2011). 

Friends 

Friends är ett kamratstödjande förebyggande program. Huvudsakligt innehåll är att elever 

utses till kamratstödjare som ska hjälpa vuxna att upptäcka mobbning, vara goda förebilder och 

stödja elever som riskerar att bli utsatta (Skolverket, 2011). Friends har blivit ett vida känt 

antimobbningsprogram och som startades 1997. Målet för Friends är givetvis att minska 

mobbning och kränkande behandling i skolorna men även att reducera dessa beteenden ute i 

samhället. Till skillnad från Olweusprogrammet som har valt att utbilda lärare satsar Friends alltså 

på att utbilda elever till kamratstödjare. Givetvis skall de vuxna på skolan också vara involverade i 

arbetet. Skolan sätter ihop ett arbetslag där skolledare, pedagoger och elevvårdspersonal skall 

ingå. De träffas i sin tur regelbundet för sitt gemensamma arbete mot att reducera mobbningen. 
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De skall vara ett stöd åt kamratstödjarna samt kartlägga i vilken omfattning mobbning 

förekommer på skolan. För Friends är det noga med att låta eleverna veta att det är alltid de 

vuxna som bär ansvaret för arbetet mot mobbning och inte de elever som är kompisstödjare.   

 

Enligt Friends skall man när man får reda på att ett barn känner sig kränkt: 

 

1. Markera och lämna ärendet vidare till ansvarig lärare. 

2. Ta reda på vad som har hänt. 

3. Kontakta föräldrar i ett tidigt skede. 

4. Anmäla kränkningen till annan myndighet om anmälningsplikten kräver det, t ex socialen eller 
polisen. 

5. Skapa konkreta åtgärder som skolpersonal, föräldrar och barn och unga enas om att genomföra. 

6. Dokumentera tydligt vad som hänt, vilka de inblandade är, åtgärder och resultat. 

7. Följa upp och utvärdera hur arbetet gått. 

8. Se över om det behövs fortsatta insatser. Vilka? 

 

Beroende på vad som hänt ska skolan bestämma vilka akuta och långsiktiga insatser som ska 

göras för att stoppa och förebygga fortsatta kränkningar. Viktigt är att vara så konkret som 

möjligt; Vilken insats fungerar bäst på den aktuella händelsen? Vem ska ansvara för insatsen? 

Vem ska praktiskt genomföra den? Skola, inblandade elever och föräldrar skapar tillsammans en 

plan för hur man ska arbeta för att stoppa kränkningarna och mobbningen. Skolan skall också 

dokumentera det arbete som gjorts, från att mobbningen först upptäcktes, till hur skolan agerade 

samt till hur situationen är i idag. Tydlig dokumentation är viktig både om Skolinspektionen 

skulle bli inkopplad men också som stöd för minnet i det praktiska arbetet (www.friends.se).  

 

Det positiva med Friends är framförallt de låter elever medverka i det förebyggande arbetet. 

Dessa insatser har visats sig kunna minska mobbning om den tillämpas systematiskt (Skolverket, 

2011). Det negativa är en liknande insats och som skolverket i rapporten kallar för elever som 

aktörer. Med det menas utbildade elever som i egenskap av kamratstödjare har i uppgift att 

observera och rapportera. Denna insats har en negativ effekt och kan till och med öka 

mobbningen bland pojkar medan den ej har någon effekt på flickor (Skolverket, 2011). Friends 

har även höga direkta kostnader.     

 

http://www.friends.se/
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Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning 

Den 15 februari 2007 gav regeringen Myndigheten för skolutveckling Uppdrag om 

utbildningssatsning i forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan (U 2007/1205/S). I 

samband med myndighetsförändringarna inom utbildningsområdet överfördes uppdraget den 1 

oktober 2009 till Skolverket (Skolverket, 2011). Målet med uppdraget var att få de metoder som 

används i skolors arbete mot mobbning och kränkningar evidensbaserade och kvalitetssäkrade. 

Uppdraget innehåller tre delar där en kartläggning av utvärderade program mot mobbning skulle 

göras. Det skulle ge en utbildning om mobbning, kränkningar och diskriminering för lärare och 

annan skolpersonal samt fungera som en utvärdering av befintliga program som används mot 

mobbning och kränkningar. 

 

Skolverket (2011) ägnade tre år till studien där 39 olika skolor och ca 10 000 elever har deltagit 

och den kom ut i början av 2011. I undersökningen har åtta olika antimobbningsprogram 

undersökts varpå vi har valt att lyfta fram de tre ovannämnda. Kritiken mot de tre 

antimobbningsprogram som vi valt att lyfta fram går att finna i sammanställningen av respektive 

program. Studiens resultat ligger till grund av enkäter och intervjuer och visar på att 7-8 % av 

eleverna har utsatts för mobbning och 1,5 % har varit mobbade i mer än ett år (Skolverket, 2011). 

Utvärderingen kom fram till att det är olika sorters insatser som fungerar beroende på vilket kön 

eleven har. Genusaspekten har inte varit så väl speglad i tidigare forskning så detta lyser upp 

problemet och ger en större förståelse för användandet av de olika metoderna mot mobbning 

(Skolverket, 2011). 

 

Den enskilda insats som har störst betydelse för flickor, särskilt när det gäller att åtgärda enskilda 

fall men också förebyggande, är uppföljning och utvärdering av elevernas situation när det gäller 

mobbning och kränkningar. För att ha betydelse måste uppföljningar och utvärderingar 

genomföras regelbundet och användas som underlag för hur arbetet mot mobbning utformas 

(Skolverket, 2011). 

 

För att komma tillrätta med mobbning mot pojkar kommer skolverkets rapport fram till i 

utvärderingen att antimobbningsteam, trygghetsgrupp eller liknande är den bästa lösningen. 

Gruppen ska ha en bred sammansättning med lärare och personal med specialkompetens 

som skolsköterskan, kurator eller specialpedagog. Relationsfrämjandeinsatser mellan 

eleverna har visat sig lyckad när det gäller att främja den fysiska mobbningen. Detta går ut 

på att skapa närhet och gemenskap genom aktiviteter där eleverna får samarbeta. Däremot 

har det visat sig att så kallade kamratstödjare ökar mobbningen inom pojkgrupper 

(Skolverket, 2011). 
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I utvärderingen har de även kommit fram till olika insatser som minskar kränkningar. Några av 

dessa insatser är: 

 

• Relationsfrämjande mellan elever – som en medveten strategi som konkretiseras 

i aktiviteter för att skapa närhet och gemenskap. 

• Elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning (Att elever fungerar som 

kamratstödjare ingår inte i denna insats.) 

• Disciplinära strategier – som lärare finner stöd i och agerar efter exempelvis 

gällande vilka påföljder eller konsekvenser som används vid oacceptabelt 

beteende. 

• Rastvaktssystem – väl utvecklat och schemalagt. 

• Kooperativt lag – det vill säga antimobbningsgrupp, trygghetsgrupp eller 

dylikt, med bred sammansättning av både lärare och personal med specialistkompetens 

såsom skolsköterska, kurator eller specialpedagog. 

• Åtgärder för mobbare och åtgärder för mobbade  

 

Kontentan av de resultat som Skolverket har tagit fram är att de inte kan rekommendera något 

av programmen i sin helhet. Programmen kan dock fungera som inspiration och leda till att färre 

elever råkar ut för kränkningar och att mobbning upptäcks och åtgärdas (Skolverket, 2011).  
 

 

Tidigare forskning 

När vi gick igenom tidigare forskning kring mobbning och kränkande behandling fann vi ej 

något material som inriktade sig på elevernas uppfattningar. Eftersom vi har valt att utgå från ett 

elevperspektiv hade sådan forskning varit att föredra. På grund av det tunna utbudet av sådan 

forskning fick vi lägga vikten på att lyfta fram forskning om mobbning och hur den sker i skolan.  

 

Dan Olweus (1991) har beskrivit att pojkar tenderar att bli mer utsatta för mobbning än 

flickor. Detta gäller framförallt den direkta mobbningen där öppna angrepp är överrepresenterade. 

Han ställer sig dock frågan om inte flickor är mer benägna att råka ut för indirekt mobbning i form 

av social isolering och utfrysning från kamratgruppen. Olweus egna framtagna åtgärdsprogram 

mot mobbning minskade kraftigt förekomsten av mobbning, i de skolor där en av hans studier 

genomfördes, med 50 % eller mer. Det visade sig också att effekterna av åtgärdsprogrammet blev 

starkare efter två år än efter ett år (Olweus, 1991, s. 87). Nu finns det en möjlighet att ställa sig 

kritisk till att Olweus själv presenterar resultaten från sitt eget framtagna åtgärdsprogram. Speciellt 

eftersom skolverkets rapport (Skolverket, 2011) hade meningsskiljaktigheter när det kommer till 
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programmets effektivitet. Hursomhelst är Dan Olweus en respekterad forskare kring mobbning 

och kränkande behandlingar och skall givetvis ingå i stycket kring den tidigare forskningen.   

 

Mycket forskning har gjorts på varför elever väljer att mobba eller varför vissa blir mobbade. 

En teori enligt Ken Rigby (2004) är att mobbning sker som ett resultat av sammanstötningar 

mellan barn som skiljer sig åt i tal om ”personal power” där det starkare barnet försöker trycka ner 

den svagare och gör så upprepade gånger. I skolan finns det alltid en obalans i styrkeförhållanden 

mellan barn, både fysiskt och psykologiskt. En del barn tycker om att trycka ner andra barn och 

oundvikligen letar upp de barn de kan trycka ner. Att ha ett övertag och vara motiverad av att 

trycka ner mindre ”starka” ses som den stora anledningen till att mobbning sker i skolan (Rigby, 

2004, s.289).   

 

En annan forskargrupp, Collin med flera (2005) diskuterar kring vilka metoder som är 

lämpligast för att stävja mobbning. De menar på att det som kännetecknar effektivt förebyggande 

arbete mot mobbning är att det är regelbundna verksamheter (snarare än projekt). Det är av stor 

vikt att skolpersonalen uppfattar det som deras ansvar att förebygga mobbning samt att arbetet 

mot mobbning startar i låg- och mellanstadiet. Många insatser mot mobbning startar tyvärr när 

mobbningen upptäcks vilket då redan är för sent. För att utveckla ett fungerande arbete mot 

mobbning behövs en strukturell metod. Att aktivt försöka förhindra att mobbning uppstår, 

snarare än att agera när mobbning konstaterats (Collin mfl, 2005, s.29). 

 

Utöver forskningen kring vinsterna med förebyggande arbete mot mobbning och kränkande 

behandling har vi funnit forskning som belyser skolans storlek och dess problematik. Olweus 

(1991, s. 17) hävdar att skolans storlek inte alls är av betydelse för ökningen av mobbning. Enligt 

Bowes (2009) har storleken på skolan däremot en betydande roll för om du ska bli offer för 

mobbning eller inte. I större skolor ökar risken för att bli mobbad eftersom lärarna har svårare att 

övervaka samt att de inte har samma insikt i elevernas sociala interaktioner. En annan orsak till 

detta kan vara att det är ett större åldersspann på skolan när den har fler elever. Detta kan göra att 

de äldre eleverna ger sig på de yngre (Bowes, 2009, s 550). 

 

En annan studie som mer ligger i linje med vår egen är gjord av Richmond mfl (2009) i USA. 

De menar på att bara var fjärde elev mellan åren 9-13 skulle säga till en vuxen ifall de blev utsatta 

för mobbning medan 20 % av deras underlag inte hade gjort någonting alls (Richmond mfl, 2009, 

s 275). När elever däremot uppmärksammar att andra blir mobbade svarade två tredjedelar att de 

skulle försöka stoppa dem som mobbar eller säga till en vuxen. 16 % har svarat att det hade gått 

därifrån utan att försöka hjälpa till. 
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Metod 

 

Forskningsdesign  

Vi har valt att inte titulera vår studie varken kvalitativ eller kvantitativ. Detta beroende på att 

Esaiasson (2007, s 260) belyser att termerna fråge- samt samtalsintervjuundersökning helt enkelt 

ger en bättre beskrivning av vad som karaktäriserar respektive frågemetod. De vill också markera 

att en frågeundersökning inte nödvändigtvis måste innehålla fler svarspersoner än en 

samtalsintervjuundersökning. Vår studie är en fallstudie där vi undersöker hur väl skolans 

förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar utfaller samt hur eleverna uppfattar arbetet. 

Vår studie kretsar kring respondentundersökningar där det är ”svarspersonerna själva och deras egna 

tankar som är studieobjekten” (Esaiasson, 2007, s 271). Vi ville veta vad varje svarsperson tycker och 

tänker gällande vårt syfte och därför har identiska frågor ställts till dessa svarspersoner. 

Frågeundersökningen var en enkätundersökning där elever fick svara på standardiserade frågor 

som i sin tur var baserade på en samtalsintervju med skolledningen om deras förebyggande arbete 

mot mobbning och kränkande behandling. För att, likt en samtalsintervju, få en så öppen dialog 

som möjligt med eleverna valde vi att i stor utsträckning använda oss av en mellanform där 

öppna frågor (utan fasta svarsalternativ) nyttjades. Vi valde också att ta med en så kallad 

uppföljningsfråga för att inbjuda till den öppna dialogen (Esaiasson, 2007, s 258).  

 

En alternativ metod som övervägdes var att intervjua, inte bara skolledningen utan även 

elever. Denna metod avskrevs eftersom vi ansåg att den var för tidskrävande. Först och främst 

hade vi behövt anpassa oss till elevernas scheman samt att för att få ett stimulerande underlag 

hade ett stort antal intervjuer behövts göras. Vi ansåg därför att en intervju med skolledningen 

som grund för en enkät var rätt väg att gå. Vi tror också att elever i en intervjusituation hade haft 

svårt att öppna upp sig och svara ärligt. Det är enklare att vara rak i en enkät som dessutom är 

anonym. Felkällorna hade vid intervju som metod blivit för stora. Nu ska det tilläggas att felkällor 

även har uppvisats i den metod vi valde att använda oss av. Dessa felkällor har till stor del varit 

elever som konsekvent valt att skriva ”vet inte” eller ”ingenting” mest för att, som vi anar, bli 

klara med enkäten. Dessa felkällor redogörs närmare för i diskussionen.   

Procedur 

 Vi mailade rektorn på en skola i Mellansverige med förfrågan om att deltaga i vår studie. De 

visade intresse och vi bestämde tid till en intervju med rektorn samt skolans kurator. En 

intervjuguide skapades inför samtalet med skolans rektor och kurator och en tid för mötet 
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bestämdes. Efter intervjun skapades en enkät som baserades på den information vi fått ut av 

intervjun med rektorn och kuratorn. Vi höll kontakt med skolan och fick sedan en dag inplanerad 

där enkäten skulle genomföras. Kuratorn hade ordnat fem klasser till vårt förfogande och 

enkäten fylldes i av eleverna under vår uppsikt. 117 enkäter sammanställdes och analyserades för 

att få fram vårt resultat. Bortfallet har varit två enkäter där elever inte tagit enkäten seriöst och 

skrivit allt annat än det vi frågat om.  

Intervjun 

Vår tanke med intervjun med skolledningen på högstadieskolan var att få en inblick i hur skolan 

arbetar förebyggande mot mobbning. Denna inblick skulle sedan användas för att utforma en 

enkät till eleverna på skolan. Vi hade skrivit en intervjuguide med tematiska frågor där utrymme 

för följdfrågor fanns. Denna intervju valdes att bandas efter godkännande av informanterna 

(rektor samt kurator) och med löfte om att materialet endast skulle användas för studien. 

Intervjuguiden (se bilaga 2) innehöll ett flertal frågor kring begreppet mobbning, men det visade 

sig tidigt i intervjun att skolan inte hade några problem med mobbning utan att det i större 

utsträckning rörde sig om konflikter. Detta berodde på att skolan hade haft stora problem med 

grupperingar mellan svenskar och invandrare och inte sett konflikterna som mobbning eftersom 

båda grupperna varit aktiva i smutskastningen. Att intervjuguiden innehöll begreppet mobbning 

var inget problem eftersom våra frågor till informanterna var generella och handlade mer om hur 

skolan stävjar dispyter mellan elever.  

Enkät 

Enkäten (se bilaga 3) utformades med hjälp av materialet från intervjun med rektorn och 

kuratorn för att på bästa sätt stämma överens med vårt syfte. Enkäten skickades sedan till 

kuratorn för att hon skulle få möjlighet att kommentera innehållet. Kuratorns kommentarer 

gällde framförallt vårt val av att använda begreppet mobbning i våra frågor eftersom hon hävdade 

att mobbning ej förekom på skolan och att eleverna då skulle få svårigheter med att förstå våra 

formuleringar. Enkäten revideras till att bli mer tydlig i definitionerna av kränkande behandling 

och mobbning samt att vissa frågor ändrades för att, enligt kuratorn, eleverna skulle begripa vad 

vi frågade om och att vi på så vis skulle få ett resultat som var mer lättanalyserat och låg i linje 

med vårt syfte. ”Frågornas utformning är frågeundersökningens största potentiella felkälla” (Esaiasson, 

2007, s 272). Vi tog även bort vissa frågor som vid lite eftertanke visade sig vara irrelevanta för 

vår studie. ”Man behöver sällan ställa så många frågor som man först tror” (Esaiasson, 2007, s 271).  

 

Vi har till den största delen använt oss av öppna frågor för att minimera risken att eleverna bara 

kryssar i en ruta utan att reflektera över frågan. ”Om svarsalternativen kompletteras med en vet inte-

möjlighet kommer ett antal personer med en uppfattning i frågan att välja vet inte-alternativet för att slippa 
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besvara frågan” (Esaiasson, 2007, s 278). Utformningen av enkäten och formuleringarna av 

frågorna ägnades mycket tid med hopp om att detta skulle betala tillbaka sig när enkäterna 

sammanställdes. Detta gjordes eftersom Esaiasson (2007, s. 271) belyser att ”frågeformuläret skall 

också ge ett intryck av att vara systematiskt och väl genomtänkt med avseende på frågornas ordningsföljd”. 

Enkäten var en så kallad gruppenkät där vi befann oss i en gemensam lokal (deras klassrum) och lät 

en klass i taget besvara vår enkät under vår uppsikt (Esaiasson, 2007, s 262).  
 

Urval 

Valet av skola grundade sig i att de har skapat ett prisat antimobbningsprogram och tar dessa 

frågor med stor seriositet. Vi var intresserade av att se vad denna skola gör för att få så bra 

resultat med sitt antimobbningsprogram XX. På deras hemsida går det att läsa om hur och varför 

XX grundades och hur de arbetar men dokumentationen om programmet slutade i början av 

vårterminen 2005. Därför intresserade det oss att se i vilken utsträckning skolan har fortsatt med 

programmet eller om de har levt på gamla meriter de senaste åren. Med priser kan en viss 

mättnad infinna sig och det kan kännas svårt att finna nya utmaningar. Därför känns valet av 

skola spännande.  

 

Skolan valde i sin tur ut vilka klasser som skulle delta i enkäten. Det landade i tre klasser från 

årskurs åtta samt en var ifrån sjuan respektive nian. Allt som allt deltog 117 elever i vår studie. 63 

av dessa var killar och 54 stycken tjejer. Bortfallet blev en enkät från varje kön på grund av 

oseriösa svar. Därför redovisas bara 115 enkäter och alla kommande procentsatser är uträknade 

från 115 elever. Om vår undersökning skulle gå att genomföras behövde den anpassas till de olika 

klassernas scheman. Därför skapade kuratorn ett schema för oss för den dagen vi var ute på 

skolan och valde helt sonika ut fem klasser åt oss. Urvalet för studien har vi helt enkelt inte 

kunnat styra mer än våra rekommendationer till kuratorn om att låta de äldre eleverna vara 

majoritet i studien.  

 

Avgränsningar  

Dessa rekommendationer grundar sig i att vi ansåg att de äldre eleverna skulle vara mer 

mottagliga för denna typ av frågeundersökning. Vår tilltro till de äldre eleverna grundar sig både 

på tidigare erfarenheter under våra VFU-tillfällen samt av kuratorns rekommendationer.  Hennes 

rekommendation grundade sig att under en årlig enkät om skolans värdegrundsarbete hade ett 

flertal sjuor svarat ”vi borde ha fått popcorn till filmen” och därför ansåg vi i samspråk med 

kuratorn att åttor och nior var mer mottagliga för denna typ av undersökning. Nu har en 

sjundeklass ändå använts i studien eftersom vi behövde lite större underlag samt att kuratorn gick 

i god för att denna klass var mogen nog för vår enkät. Vi är medvetna om att vid att låta kuratorn 
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vara med och bestämma vilka som är ”mogna” för att delta i vår undersökning kan resultatets 

validitet diskuteras. Vi anser dock att eftersom antalet elever som deltog i studien var så begränsat 

vill vi inte riskera att bortfallet beroende på irrelevanta svar blev för stort. Bortfallet visade sig 

bara bli två enkäter på grund av irrelevanta svar. Dock fanns det desto fler enkäter som innehöll 

felkällor. Felkällor i form av svar som vi tolkat som ett agerande för att så snabbt som möjligt 

göra klart enkäten. Dessa felkällor tar sig framförallt uttryck i de svar som är ”vet inte” eller 

”ingenting”.      

Bearbetning av material  

Vår bandade intervju lyssnades noggrant igenom. Sammanställningen skedde inte ordagrant utan 

det relevanta materialet avgränsades. I något enstaka fall har ett citat från intervjun nyttjats och 

där blir fördelarna med bandade intervjuer synliga. Citaten kan med lätthet dikteras ner korrekt 

och informanterna behöver inte oroa sig för att bli felciterade. När intervjun med rektor och 

kurator hade avklarats fanns det material för att sätta ihop vår enkät. Den delen av bearbetningen 

som fick mest tid och där det lades störst engagemang var föga oväntat enkäterna. Eftersom vi 

hade valt att ställa öppna frågor fick vi tolka alla elevers svar. Dessa tolkningar sammanställdes i 

kategorier där de kategorier med störst andel anhängare fick lyftas fram i resultatet. Alla de 

kategorier som lyfts fram i resultatet har vi tilldelat en procentsats av det totala antalet deltagande 

elever. Kategorierna och dess procentsats har vi både lyft fram i löpande text samt genom 

diagram. 

Forskningsetiska reflektioner 

 Våra informanter har blivit tydligt informerade om syftet med studien och att de deltar i en 

vetenskaplig studie (så kallat informerat samtycke). Vi var tydliga med vårt syfte med studien till 

skolledningen om att vi tänkte utföra en enkätundersökning. Rektorn gav oss sitt godkännande 

till detta och kuratorn valde ut eleverna. Det var aldrig något tal om att vi var tvungna att skaffa 

tillstånd från elevernas föräldrar. Vi antog helt enkelt att allt var okej eftersom rektorn gav oss sitt 

godkännande. Eleverna som deltagit i studien har dock varit medvetna om att de deltar frivilligt 

och med full anonymitet. Nackdelen med anonymitet är att vissa undersökningar inte blir 

trovärdiga om man inte kan ange källan (Esaiasson, 2007, sid 290). Dock anser vi att denna studie 

inte faller under dessa synpunkter utan enkäten kan med lätthet genomföras anonymt. Eftersom 

vi har bandat samtalsintervjuerna har informanterna inför detta fått tagit ställning till om de velat 

bli bandade eller ej. Vi har även gjort dem uppmärksamma på att det bandade materialet enbart 

används till denna studie.  
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Resultat 

Intervjuresultat 

Vi valde att intervjua skolledningen på den skolan där vår studie skulle hållas eftersom de har 

skapat ett eget antimobbningsprogram XX. I intervjun med Skolans rektor samt kurator belyser 

de hur de på skolan sällan tvingas att kalla fall för mobbning. De påpekar att de i mycket större 

utsträckning rörs sig om konflikter med potential att eskalera mot trakasserier eller mobbning om 

de inte tas hand om i tid. Kuratorn har i sitt tidigare arbete använt sig av Anatol Pikas metod som 

kallas gemensamt bekymmer metoden vilket de sedan har applicerat in i sitt egna XX program.  

 

XX grundades eftersom skolan under en längre tid hade vart utsatt för stökigheter. Då gällde 

det fram för allt dispyter mellan elever från olika kulturer. Kuratorn förklarar att ”de problem vi hade 

innan XX var djupt rotade i rasistiska konflikter”. Dessa problem tog sig uttryck i glåpord och klotter 

så lärarna samlades för att komma på ett sätt att ta itu med problemen. Lärarna landade i en 

lösning där eleverna skulle bli inbjudna till ett möte där de skulle få berätta sin sida av de 

konflikter som hade uppstått. Eftersom problemen var mellan elever från olika kulturer delade 

lärarna upp mötena mellan dessa två grupperingar. Lärarna lyssnade utan att kommentera eller 

lägga in värderingar i elevernas berättelser och allt som sades skrevs ner. Det intressanta, enligt 

skolan, var att dokumenten från de båda mötena såg väldigt lika ut och miljön på skolan blev 

bättre direkt. Men lärarna var inte nöjda än. De samlade eleverna till ett andra möte där musik, 

kläder och symboler diskuterades. Detta hade varit ett stort problem tidigare så de gick lugnt och 

försiktigt framåt.  

 

Nu förtiden informeras alla nya sjuor om XX när de börjar på skolan. De berättar vad XX gör 

och kör värderingsövningar och heta stolen mm, för att visa vilka de är och när man kan komma 

till XX. Detta är det första förebyggande steget på skolan. Kuratorn poängterar att arbetet med 

XX kan se olika ut beroende på engagemanget från lärarna samt i vilken utsträckning oroligheter 

finns på skolan under den verksamma terminen. Varje år är skolor enligt lag skyldiga att utforma 

en likabehandlingsplan och på skolan har alla åttor fått vara med och uttalat sig om vad de anser 

vara kränkande behandling. Det som skolan menar på att de kan förbättra är deras 

kamratstödjarverksamhet. De har kamratstödjare i nian och som vi har valt att kalla för KS. Där 

är eleverna valda av kompisar och är empatiska och villiga att engagera sig. Problemet med all 

sådan verksamhet är, anser kuratorn, att de träffas för sällan eftersom det inte finns tid avsatt till 

sådan verksamhet. 
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I XX har de sex lärare som är med helt frivilligt. De träffas två gånger i veckan innan skolan 

börjar och där de kan hålla XX vid liv men fanns det mer tid skulle de väldigt gärna vilja träffa 

KS oftare för varje gång de har haft ett sådant möte märker de att det inspirerar vilket gör KS 

mer aktiva. Hela verksamheten är utformad från egen grund och de har alltså inte köpt ett redan 

färdigt paket (Olweusmetoden, Friends eller Farstametoden). De belyste hur de arbetade med 

värdegrunden väldigt noggrant för några år sedan och där elever och föräldrar fick fylla i enkäter. 

XX har alltså kommit ur det arbetet. 

 

När de startade XX var de tydliga med att all skolpersonal skulle vara involverade och de 

belyser frågor och information från XX på personalmötena. När de nya sjuorna kommer på 

hösten så har de ett föräldramöte där de informerar om XX och pratar om värdegrunden. De 

anser dock att det är svårt att få föräldrarna att komma till skolan på möten. ”Så länge som deras 

barn mår bra och det går bra för dem i skolan så är det svårt att locka hit föräldrarna”  (Kuratorn).  

 

För att hålla sitt XX program uppdaterat brukar de årligen låta eleverna skriva ner hur de anser 

att miljön på skolan är. De försöker även ha temadagar där eleverna har fått titta på en film om 

ämnet och sedan diskuterat den i smågrupper. Vid dessa tillfällen har de märkt av vissa elevers 

bristande kunskaper om diskrimineringsgrunderna och ansett att de i större utsträckning borde gå 

ut i klasserna och diskutera dessa ämnen. De menar att det enda de kan göra i ett tidigt skede av 

en konflikt är prata med och lyssna på eleverna. Det anser att de är viktigt att eleverna känner att 

de lyssnar på dem. 
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Enkätresultat 

Eftersom vi har kategoriserat elevernas svar finns det vissa frågor där elever har angett mer än 

en kategori som svar. På grund av detta blir den sammanlagda procentsatsen inte alltid hundra 

procent utan kan emellanåt överstiga 100 %. I vissa fall har ett flertal elever inte svarat som någon 

annan utan helt enkelt skapat sig en egen kategori. I de flesta av dessa fallen har vi undvikt att 

lyfta fram deras svar i figurerna på grund av att de hade blivit för många kategorier som någon 

enstaka procent av eleverna sympatiserade med. Därför finns det figurer där den sammanlagda 

procentsatsen emellanåt understiger 100 %.  Detta skall i praktiken inte vara något stort problem 

eftersom de elever som svarat flera alternativ oftast har rätt i att det kan både vara skolledningens, 

XX eller elevernas uppgift att till exempel förebygga mobbning och kränkande behandling på 

skolan. De som svarade något helt annat än majoriteten tenderade att ”skämtsvara” på många 

frågor och därför har dessa svar inte lyfts fram.    

 
Har du blivit kränkt eller mobbad den här terminen? (fig 1.) 

 

 

Av 115 deltagande 

elever på skolan har 11,8% 

svarat att de har blivit 

kränkta någon gång under 

den senaste terminen. 

Andelen killar som svarat ja 

var 12, 7% medan tjejerna 

hade en något lägre 

procentsats med 7,6 %.   
 
 
 
 
 
 
När du upptäcker att någon blivit kränkt eller att du själv blivit kränkt, vad gör du i 

första hand?(fig 2.) 
 

Enligt XX skall eleverna ha lärt sig att säga till och agera. Elverna skall ta kontakt med lärare 

inom XX för att de ska ta tag i situationen. Enkäten visade däremot att 25% av alla deltagande 

elever inte skulle gjort någoning alls. Lika många (25%) svarade att de hade sagt till de som 

kränker och 30% hade tagit ärendet till en vuxen. Ett vanligt svar var också att om den som blivit 

kränkt var en kompis hade de tagit bort kompisen från situationen och skyddat den, hela 16% 

valde att skriva detta svar. De tydligaste skillnaderna mellan könen var att tjejerna var mer 

Figur 1. Hur många i antal har blivit kränkta denna 

terminen 
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benägna att säga till och prata med en vuxen. Killarna däremot är mer passiva och låter 

situationen passera.  
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Vad gör du för att stoppa en elev från att kränka andra elever? (fig 3.) 

 

Skolan vi undersökt har kamratstödjare som vi i studien kallar KS. Deras uppgift är att 

upptäcka fall där elever blir kränkta och se till att en god miljö uppehålls på skolan. Eleverna kan 

ta kontakt med kamratstödjarna för att få stopp på kränkningarna. Även här skall eleverna ha lärt 

sig att säga emot och/eller kontakta en vuxen. Det svaren visar är att en stor andel elever inte 

skulle agerat överhuvudtaget. 16% har svarat att det inte skulle göra någonting och killarna är än 

en gång mer benägna att ignorera. Nästan 40% av alla elever har svarat att de skulle säga till den 

som kränker att sluta. Flickorna är mer måna om att säga emot än killarna och de går även hellre 

till lärarna. 16% av alla deltagande har svarat att de skulle gå till en lärare. Nästan lika många har 

svarat att för att stoppa kränkningarna skulle de slå tillbaka.      

 

Figur 2. Vad gör du när du eller någon 

annan blivit kränkt. (I procent) 
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Hur går ni tillväga i skolan för att förebygga mobbning eller kränkande behandling? 

(fig 4.) 
 

Under intervjun med skolledning samt kurator beskrev de hur de går tillväga på skolan för att 

förebygga mobbning eller kränkande behandling. Det har sett lite olika ut beroende på termin 

och framförallt hur skolmiljön har sett ut men i stora drag är det som beskrivit nedan. 
 

Nuförtiden informeras alla nya sjuor om XX när de börjar på skolan. Lärarna berättar vad XX 

gör och kör värderingsövningar och heta stolen mm för att visa vilka de är och när man kan 

komma till XX. Detta är det första förebyggande steget på skolan sen ser alla år lite olika ut 

beroende på engagemanget från lärarna samt i vilken utsträckning oroligheter finns på skolan 

(Kuratorn). 

 

60% av alla elever har nämnt XX som en stor del i skolans förebyggande arbete mot 

mobbning och kränkande behandling. Procentsatsen är ganska jämnt uppdelad mellan könen. 

Däremot är det stor skillnad mellan könen bland de elever som har svarat att de inte vet hur 

skolan arbetar förebyggande. Knappa 14% av killarna har svarat att de inte vet och bland tjejerna 

är det bara 5%. Ett fåtal elever påstår att skolan inte gör någonting alls medan de resterande 

eleverna menar på att det förebyggande arbetet på skolan görs genom KS. 

 

Figur 3. Vad gör du för att stoppa någon 

från att kränka. (I procent) 
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Vem ansvarar för att detta ska ske? (fig 5.) 
 

SI startades för att få ordning på oroligheterna på skolan. Sex lärare deltar och träffas två 

gånger i veckan för att diskutera XX och vad som behövs göras på skolan. Rektorn har delegerat 

de förebyggande arbete mot kränkningar till XX som alltså är ansvariga för att det sköts. 30% av 

eleverna har svarat att det är just XX som ansvarar för det förebyggande arbetet och gällande det 

är det helt jämnt mellan könen. 20% menar på att de inte vet vilka som ansvarar och det är fler 

killar än tjejer som svarat att de inte vet. Enligt 20% av eleverna är det lärarna som ansvarar 

medan den sista gruppen på 15% har svarat att skolledningen bär ansvaret.     

 

 

Figur 4. Hur gör skolan för att förebygga 

kränkningar. (I procent) 
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Har ni elever i skolan som uppmärksammar mobbning eller kränkning? Om ja, vad är 

deras uppgift? (fig 6.) 

 

Som nämnt tidigare är det KS  som har i uppgift att uppmärksamma mobbning eller 

kränkande behandling. KS  består av en grupp elever från nian som blivit valda av sina 

klasskamrater till detta ändamål. Kuratorn belyste i intervjun att deras arbete med 

kamratstödjarna har gått i stå och om tid fanns skulle de gärna ha fler möten med deras ”hjältar” 

eftersom hon ansåg att de har varit lyckosamt för arbetet mot kränkningar. 47% av alla 

deltagande elever har svarat att det finns elever på skolan som arbetar mot kränkningar. Dock är 

det 40% av dessa elever som inte vet vad deras uppgift är. 7 % av eleverna har svarat att KS  

finns till för att uppmärksamma kränkningar. 13 % menar på att det är XX uppgift. 20% menar 

på att skolan inte har några utvalda elever som har i uppgift att uppmärksamma kränkningar 

medan 24% inte vet om dessa elever existerar.   
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Figur 5. Vem ansvarar för att förebygga 

kränkningar (I procent) 

Figur 6. Finns det elever som har i uppgift att 

uppmärksamma kränkningar. (I procent) 
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Vad gör lärarna för att stoppa mobbning eller kränkande behandling? (fig 7.) 

 

Enligt XX skall möten införas när oroligheterna blir för stora. De samlar de inblandade 

eleverna för diskussion och kommer fram till åtgärder för att lösa situationen. De lärare som inte 

arbetar aktivt med XX skall meddela XX när fall med kränkningar uppkommer. Givetvis är all 

skolpersonal delaktiga i XX på ett eller ett annat sätt och skall prata med eleverna när de 

uppmärksammar mobbning eller kränkande behandling. 22% av eleverna har svarat att de inte 

vet vad lärarna gör för att stoppa kränkningar på skolan. 10% anser att lärarna inte gör någonting 

alls och bland dessa elever är det nästan enbart tjejerna som har sådana synpunkter. 44% menar 

på att lärarna på skolan brukar prata med dem som kränker samt den som blivit kränkt.   
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Har du som elev deltagit i skolans arbete mot kränkande behandling? (fig 8.) 

 

När XX startades ville alla elever vara delaktiga i verksamheten eftersom miljön på skolan var 

stökig och alla inblandande ville se en förändring. I början brukade skolan erbjuda de nya 

eleverna att vara medlemmar i XX och hjälpa till för en bättre skola men efter några år avtog 

intresset bland de nya eleverna. Numera blir alla nya sjuor automatiskt med i XX och skall därför 

deltaga vid möten som rör XX samt hjälpa till med allt som rör verksamheten. Drygt 75% av 

eleverna skrev att de aldrig har deltagit i skolans arbete mot kränkande behandling. 22% har 

svarat att de har medverkat medan 3,5% svarade att de kanske har varit med i skolans arbete mot 

kränkningar. På denna fråga skiljde det sig inte så mycket mellan könen. 

Figur 7. Vad gör lärarna för att stoppa 

kränkningar. (I procent) 
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Finns det temadagar eller möten på skolan för att lärarna och eleverna ska kunna 

diskutera kränkande behandling? (fig 9.) 
 

Skolan försöker ha temadagar och möten där eleverna får möjlighet att reflektera över och 

diskutera diskrimineringsgrunderna. Detta görs ibland genom att först titta på en film som 

eleverna sedan i smågrupper analyserar. Kuratorn belyser att de vid dessa tillfällen har märkt av 

vissa elevers bristande kunskaper om diskrimineringsgrunderna och ansett att de i större 

utsträckning borde gå ut i klasserna och diskutera dessa ämnen. 56 % av eleverna bekräftar att 

temadagar och möten har anordnats på skolan. 22 % av eleverna vet inte om denna typ av 

verksamhet existerar medan 18 % dementerar det helt. Någon differens mellan könen går ej att 

finna på när det gäller de som svarat ja eller nej. Däremot är det 11 % av tjejerna som har svarat 

att skolan ibland har anordnat temadagar eller möten vilket ingen av killarna har påstått samt att 

killarna i mycket står för den största delen av de elever som inte vet om temadagar eller möten 

finns.  

Figur 8. Har du deltagit i skolans arbete 

mot kränkningar. (I antal) 
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Figur 9. Har ni temadagar eller möten mot 

kränkningar. (I antal) 
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Diskussion 

 

Inledningsvis skall det klargöras att trots att vi valde att använda oss av öppna frågor i 

förhoppning om att få igång en dialog med eleverna visade det sig att flertalet elever, mestadels 

killar, valde att svara ”vet inte” på flera av våra frågor. ”Om svarsalternativen kompletteras med en vet 

inte-möjlighet kommer ett antal personer med en uppfattning i frågan att välja vet inte-alternativet för att slippa 

besvara frågan” (Esaiasson, 2007, s 278). Nu hade eleverna inte fått alternativet ”vet inte” men 

valde ändå att skriva detta. Det finns en stor möjlighet att de svarade ”vet inte” eller ”ingenting” 

trots att de faktiskt hade stor kunskap om ämnet. Faktorerna till deras potentiella agerande kan 

bero på att de helt enkelt ville få enkäten överstökad så fort som möjligt. Deras kompis bredvid 

kanske svarade ”vet inte” vilket gjorde att de efterapade. En tredje anledning kan vara att vissa 

elever kände obehag över att besvara enkäten ärligt trots att den var anonym och gjorde det 

därför lätt för sig och svarade ”vet inte”. Hur som helst kan man räkna vissa av dessa svar som 

felkällor och inte lägga för stor vikt vid dem. ”Frågornas utformning är frågeundersökningens största 

potentiella felkälla” (Esaiasson, 2007, s 272). Vissa elever hade också svårt att förstå några av våra 

formuleringar. Detta löste sig genom att vi befann oss i klassrummet hela tiden och kunde på så 

vis förklara på ett enklare sätt för dessa elever. Hade vi bara lämnat ut enkäten till klasserna och 

sedan lämnat lokalen hade vi troligtvis fått en än större felkälla.  

  

Skolan som i står i fokus för vår studie kan i jämförelse med de resultat som skolverket tog 

fram i sin rapport (Skolverket, 2011) stoltsera med lägre siffror gällande mobbade eller kränkta 

elever. Andelen elever som varit mobbade eller kränkta någon under den senaste terminen var 

knappa 12 %. I skolverkets rapport (Skolverket, 2011) säger 16-19 % att de under de senaste 

månaderna har blivit utsatt för kränkningar i skolan medan 7-8 % känner sig mobbade 

(Skolverket, 2011). Anledningarna till att de har lägre siffror kan givetvis bero på slumpfaktorn 

eller att studien gjordes på en ganska liten skola. Bowes (2009) förklarade att storleken på skolan 

har en betydande roll för om du ska bli offer för mobbning eller inte. Faktorerna till att 

mobbning ökar på större skolor är, enligt Bowes (2009) att lärarna får svårare att övervaka skolan 

och får svårare att skapa elevkontakter. Olweus (1991, s. 17) hävdar dock att skolans storlek inte 

alls är av betydelse för ökningen av mobbning. Sedan Olweus undersökning gjordes har givetvis 

miljön i skolan och samhället ändrats. Skolornas storlek har blivit större än under hans studie 

vilket kan leda till att resultaten ändrar sig. Vi kan konstatera att lärarnas elevkontakt på skolan 

där vår studie hölls kändes utmärkt. Vi uppmärksammade att kuratorn verkade kunna många 

elevers namn samt att eleverna verkade ha stort förtroende för henne. Detta förtroende till 

kuratorn, som har utarbetat XX, kan vara en bidragande orsak till att kränkningar inte 

förekommer i samma utsträckning som i skolverkets rapport (2011). Nu är inte detta resultat det 
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primära för vår studie men det kan indirekt härledas till ett relativt fungerande förebyggande 

arbete mot mobbning och kränkande behandling på skolan.  

Det förebyggande samt akuta arbetet på skolan 

En av de insatser som skall sänka antalet kränkningar är att skolan har en 

antimobbningsgrupp, trygghetsgrupp eller liknande (Skolverket, 2011). Den skall innehålla en 

bred sammansättning av både lärare och personal med specialistkompetens såsom skolsköterska, 

kurator eller specialpedagog (Rapport 353, skolverket). XX är likt Farstametoden utvecklad från 

en modell av Anatol Pikas och enligt Farstametoden skall en behandlingsgrupp på mellan två och 

fem personer startas på skolan (Ljungström, 2009). Detta har vår skola inte ignorerat utan är ett 

utmärkt exempel på både hur man startar en antimobbningsgrupp samt att ha rätt pedagoger 

involverade i den. Skillnaden är att XX har lagt störst vikt vid det förebyggande arbetet kontra 

Farstametoden som inriktat sig på det akuta arbetet. Dock behöver det inte hjälpa att ha en 

antimobbningsgrupp om den inte sköts på rätt sätt. Vår skolas XX försöker konsekvent arbeta 

med att lära sina elever de grundpelare var på XX vilar. Att flertalet elever (25 %) då har valt att 

svara att de inte skulle agera när de själva eller en annan elev blivit kränkt borde vara ett 

skrämmande resultat för skolan. De har som sagt under en lång period satsat på sitt XX och 

hoppas givetvis på att alla elever skall ha tagit del om informationen kring hur de skall gå tillväga 

under dessa situationer. Richmond mfl (2009) menar att bara var fjärde elev mellan åren 9-13 

skulle säga till en vuxen ifall de blev utsatta för mobbning och 20 % av deras underlag hade inte 

gjort någonting alls (Richmond mfl, 2009, s 275). Nu är förvisso deras underlag betydligt större 

än vårt samt gjord i USA men det kan vara så att elever väljer att agera på ett liknande sätt 

oberoende av nationalitet. En av våra frågeställningar var hur elever agerar när de kommer i 

kontakt med kränkningar på skolan? Resultatet visar att majoriteten elever har förstått 

innebörden av XX men det finns fortfarande ett stort antal elever som hade valt att ignorera. 

Men är det verkligen så många som 25 %? 

 

Vi tror att det kan finnas en felmarginal i de 25 procenten eftersom vi anar att många elever 

har svarat ”ingenting” eller ”vet ej” mest för att bli klara med enkäten. Däremot kan skolan känna 

sig nöjda över att 55 % har angett att de skulle ta ärendet till en vuxen eller säga till dem som 

kränker. Det vanligaste svaret när det gäller hur de skulle göra för att stoppa kränkningar var att 

säga till dem som kränker. Varför de i första hand väljer att säga till istället för att berätta för en 

vuxen är lite intressant men kanske också självklart. Vi tror att de gör så på grund av att elever i 

den åldern är väldigt måna om kompisrelationer samt att passa in i gruppen. De vill inte bli 

associerade som han/hon som gick till läraren. Dock tyder dessa svar på en stor dos civilkurage 

hos 40 % av eleverna. Så länge som eleverna inte ignorerar och ser mellan fingrarna när 

incidenter dyker upp har XX värdegrund nått ut och gett resultat.    

 

http://www.skolverket.se/sb/d/4397/a/23724
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Kuratorn menade på att alla nya sjuor informeras om XX och dess arbete. De skall till och 

med ha fått göra värderingsövningar och heta stolen mm för att visa vilka de är och när man kan 

komma till XX. Av enkäterna att döma är det däremot långt ifrån alla som vet om att XX arbetar 

med det förebyggande arbetet mot kränkande behandling på skolan. Det skall givetvis poängteras 

att majoriteten har koll, men om nu alla sjuor blir informerade om XX känns 60 % lite lågt. Ännu 

en gång kan vi diskutera felkällor i och med dem som valt att svara ”vet inte” och där det igen är 

samma grupp elever som valt att skriva just detta. Enligt Friends vet inte var tredje elev vem på 

skolan som leder arbetet mot mobbning (www.friends.se). Här skiljer sig alltså inte vår skola 

nämnvärt utan vi uppmätte likvärdiga siffror.  

 

De som bär ansvaret för att XX fungerar är en grupp med sex lärare samt kurator som tar 

hjälp av kamratstödjarna KS. Lite drygt två tredjedelar av eleverna har uppfattat detta medan de 

resterande inte visste. Här verkar ändå marknadsföringen av XX samt det konsekventa arbetet 

med programmet ha gett resultat. Den sista tredjedelen ”ovetande” elever tror vi egentligen har 

koll på rätt svar på frågan, så uppenbarligen har XX en stor roll på skolan och är väl 

implementerad i skolmiljön. Kuratorn erkände i intervjun att de önskar att breda ut sin 

kamratstödjarverksamhet KS . Den har gett bra resultat på skolan tidigare men har i egenskap av 

lite tid fallit i skymundan. Ungefär hälften av eleverna vet om att det finns speciellt utvalda elever 

som arbetar med att förebygga kränkningar fast majoriteten av dessa kan inte sätta fingret på vilka 

de är eller vad de gör. Det är självfallet ett tecken på att KS inte har haft det genomslag som 

skolan hoppas på det senaste året. I skolverkets rapport (Skolverket, 2011) påstår de att ”för pojkar 

ökar mobbning i samband med insatsen elever som aktörer, det vill säga att det finns särskilt utsedda elever som 

fått utbildning och som fungerar som observatörer eller rapportörer, såsom kamratstödjare”. Denna insikt är 

något som vår skola får ta till sig och begrunda innan de i så fall utvidgar sin 

kamratstödjarverksamhet. Det som XX har gjort bra, enligt rapport (Skolverket, 2011), är att de 

låter elever medverka i det förebyggande arbetet. Detta har visats sig kunna minska mobbning 

om den tillämpas systematiskt (Skolverket, 2011). Det är en skillnad mellan att använda sig av 

kamratstödjare och att ta hjälp av elever i det förebyggande arbetet.     

   Deltar elever i skolans arbete mot kränkande behandling? 

Nästan hälften av de deltagande eleverna anser att lärarna brukar ta sig tid till att prata med de 

inblandade i konflikter eller när kränkningar har uppstått. Däremot har tio procent angett att 

lärarna på skolan inte bryr sig. Varför dessa tio procent nästan uteslutande är tjejer är en 

intressant iakttagelse. Genomgående har killarna varit överrepresenterade på de svaren som har 

varit ”vet ej” eller ”ingenting” men i detta fall tror vi att tjejerna faktiskt har funderat och står för 

sin åsikt att vissa lärare tenderar att ignorera. Hela skolpersonalen skall vara insatta och 

involverade i XX på ett eller ett annat sätt så om tjejernas åsikter stämmer är det oroväckande. 

Förvisso är det en relativt låg procentsats som har dessa synpunkter men ändå tillräckligt stor för 

http://www.friends.se/
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att ta på allvar. Kanske är tjejerna överrepresenterade i denna kategori eftersom vi har sett 

tendenser tidigare till att de har tagit enkäten på större allvar. Vi tror helt enkelt att de har svarat 

med hjärtat snarare än att bli klara med enkäten så fort som möjligt.  

    

Något som inte lyftes fram i varken intervjun med skolledningen eller i enkäterna med 

eleverna var rastvakter. Därför har vi svårt att diskutera huruvida de existerar eller om skolan 

anser att det hjälper. Skolverket belyser däremot att ett välutvecklat och schemalagt 

rastvaktssystem är en insats som reducerar kränkningar (Skolverket, 2011). Kuratorn klarlade att 

alla nya elever per automatik blir medlemmar i XX. Hon belyste även att de försöker ha 

temadagar kring ämnet där eleverna skall vara med och få känna sig delaktiga i skolans arbete mot 

kränkningar. Då förefaller det lite underligt att drygt 75 % av alla elever påstår att de aldrig har 

deltagit i skolans arbete mot dessa frågor. Förhoppningsvis är skolans värdegrundsarbete och XX 

så djupt rotad i skolans själ att eleverna vid den här tidpunkten inte reflekterar över att de faktiskt 

deltar och gör en skillnad. Av dessa 75 % har förmodligen de flesta deltagit i möten etc. men 

anser sig inte deltagit då de inte aktivt gjort något utan enbart fördrivit tid. Skulle det däremot 

vara så att dessa 75 % inte har deltagit och kanske inte heller planerar att delta under sin 

högstadietid är XX vara eller icke vara hotad.. Vi har dock svårt att tro på det sistnämnda 

alternativet med motiveringen att skolans egna antimobbningsprogram har funnits sedan 2002 

och de har fortsatt att konsekvent försöka förbättra sig. Att skolledningen var välkomnande emot 

oss och vår studie är ett tecken på att de ej vill leva på gamla meriter utan är måna om att 

fortsätta bli bättre. Men då 60 % av eleverna har svarat att det är XX som leder arbetet mot 

kränkningar, så blir det motsägelsefullt att så många inte skulle deltagit i något förebyggande 

arbete.  

 

Skolverket (2011) menar att de metoder som fungerar bäst på att minska kränkningar på en 

skola är bland annat en medveten strategi som konkretiseras i aktiviteter för att skapa närhet och gemenskap. 

Det ger även bra resultat när elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning 

och inte enbart vid enstaka tillfällen (kamratstödjare ingår inte i denna ansats) (Skolverket, 2011). 

I Olweusprogrammet är tanken att alla elever skall involveras genom olika möten för att öka 

kunskapen om hur mobbning uppstår och ser ut. Dessa aspekter har skolan i vår studie anammat 

och försöker att ha temadagar någon gång per termin där eleverna får möjlighet att reflektera 

över och diskutera frågor som rör ämnet. Dessa tillfällen får stå modell för skolans försök att 

involvera eleverna och få dem att medverka aktivt. Collin med flera (2005) menar att det som 

kännetecknar effektivt förebyggande arbete mot mobbning är att det är regelbundna 

verksamheter (snarare än projekt). För att utveckla ett fungerande arbete mot mobbning behövs 

en strukturell metod. Att aktivt försöka förhindra att mobbning uppstår, snarare än att agera när 

mobbning konstaterats (Collin mfl, 2005, s.29). Även här ligger denna skola i linje med ovan 

nämnda synpunkter. All skolpersonal är väl medvetna om sin roll i skolans arbete mot 
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kränkningar samt att skolan regelbundet och under en lång period har arbetat aktivt med sitt XX. 

Nu finns det en möjlighet att klassificera XX som ett projekt fast vi anser, på grund av dess 

kontinuerliga arbete, att det har passerat sitt bäst före datum för att kallas projekt.    

Avslutning 

Om nu all skolpersonal är väl medvetna om XX och dess arbete hur ser det då ut för eleverna. 

Hur uppfattar eleverna skolans förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling? 

Majoriteten av de deltagande eleverna verkar ha förstått syftet med XX och hur de skall agera när 

dispyter av kränkande karaktär bryter ut. Framförallt är det tjejer som har visat kunskap om och 

förstå sig på XX. Anledningen till att killarna tenderar att i större utsträckning ta enkäten med en 

klackspark eller om de helt sonika inte vet är svårare att analysera. En anledning kan vara 

mognadsfrågan. Möjligen är tjejer mer måna om att hålla uppe ett bra skolklimat än killarna och 

därför engagerar sig mer i dessa frågor. Kanske har killarna sett XX- möten som ledighet och 

därför inte haft möjlighet att lära sig hur de skall agera. Hursomhelst kan vi konstatera att tjejerna 

är betydligt mer insatta i hur skolan arbetar för att förebygga mobbning och kränkande 

behandling än killarna. Flickorna har även, i större utsträckning, lärt sig att säga ifrån och i linje 

med XX mål ta ärendet till en vuxen för att de i ett tidigt skede skall kunna reda ut konflikten och 

upprätthålla ett bra skolklimat.  

 

De flesta eleverna i vår studie verkar ha bra koll på hur deras skola arbetar mot mobbning och 

kränkningar men det är långt ifrån alla. Vi anser att det förefaller lite underligt att inte alla vet om 

hur skolans förebyggande arbete ser ut. Detta beroende på att alla nya sjuor blir informerade om 

XX och vi har svårt att tro att de skulle glömma bort detta. Antingen så når inte informationen ut 

till alla elever eller så är det än en gång felkällorna i form av de slentrianmässiga ”vet ej” svaren 

som drar ner snittet. Om ansvaret ligger på skolan kan det vara så att de metoder de använder sig 

av för att nå ut med sin information till eleverna inte fångar deras intresse. Därigenom får de inte 

eleverna att lyssna. Majoriteten av eleverna verkar ändå införstådda med vilka som ingår i XX 

samt hur deras verksamhet fungerar men det krävs en liten större kraftansträngning för att 

involvera hela skolan.  

 

När det gäller hur eleverna agerar när de kommer i kontakt med kränkningar på skolan kan vi 

konstatera att de flesta följer XX riktlinjer. Sen går det att diskutera om det gör så på grund av 

vad de har fått lära sig eller om de rent utav agerar impulsivt och med sunt förnuft. De elever 

som väljer att ignorera situationerna tror vi gör så eftersom de inte vill riskera att själva bli utsatta 

och då förlora status i gruppen. I skolverkets rapport (2011) rekommenderar de att skolor skall 

”plocka russinen ur kakan”. Detta kan ses som ett hån mot de skolor som ägnat både tid och 

pengar åt etablerade antimobbningsprogram. Å andra sidan kan skolor likt den i vår studie 

stoltsera med att sitt eget utformade program har gjort just detta. Nackdelen med XX är att 
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lärarna inte har möjlighet att lägga ner så mycket tid som de skulle vilja på arbetet eftersom skolan 

ej kan lägga undan tid för XX. Den tid som lärarna lägger ner tas från deras fritid. Om lärarna fått 

möjlighet till att disponera en del av sin schemalagda tid till XX borde de kunna utveckla 

programmet ännu mer. Under intervjun med rektorn och kuratorn framgick det att skolan hade 

ett flertal idéer för XX som på grund av tidsbrist tyvärr gått i stå. En annan aspekt när det 

kommer till tidsbrist är att det lyftes fram att KS vid ett flertal tillfällen fått gå ifrån sina lektioner 

för att arbeta med antimobbningsfrågor. Detta kan möjligtvis vara negativa faktorer för de elever 

som är involverade i KS. Däremot tror vi att dessa elever har ett engagemang för både skolans 

miljö och deras eget skolresultat så de ligger dem nog inte i fatet. Skulle miljön på skolan helt 

plötsligt bli till det värre så att stora insatser krävs från alla delaktiga instanser skulle lektionerna 

bli drabbade och då också elevernas utveckling. Detta beroende på att XX lägger stor vikt vid 

möten och diskussioner om de inträffade situationerna. I dagsläget anser vi dock att XX är väl 

förankrat hos både elever och skolpersonal. Det är en verksamhet med tydliga riktlinjer och mål 

och som har visat sig effektiv över tid.  

 

Eftersom elevernas perspektiv sällan tas upp i forskning hade det varit en intressant 

utgångspunkt för skolverket i vidare utvärderingar av antimobbningsprogrammen. Överlag 

inriktar sig forskningen på hur många som blivit kränkta och hur mobbning uppstår. Det verkar 

som att de generellt antar att eleverna förstår hur antimobbningsprogrammen fungerar. Vi vill 

helt enkelt se mer forskning som inriktar sig på hur eleven uppfattar det förebyggande arbetet 

mot mobbning och kränkande behandling. Genom att lägga mer tid på att nå ut med budskapet 

till eleverna kan kanske det kränkande beteendet reduceras.   
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Bilaga 1 

Frågor till Skolledningen 
 

Använder ni några andra antimobbningsprogram på skolan? 

Enligt XX, vad skall göras när mobbning har begåtts? 

Hur ser det förebyggande arbetet ut enligt XX? 

Hur ser det ut idag? 

 Utvidga den kamratstödjarverksamhet som redan finns på 

skolan 

 Utbilda XX-ungdomarna i att hantera egna och andras konflikter 

 Träna eleverna i att framträda och berätta om XX inför andra elever 

 och vuxna. 

 Ta itu med den egna skolmiljön 

 Studiebesök på skolor och flyktingförläggningar 

 

Hur väl förankrat är programmet idag? 

Hur väl förankrat är det hos föräldrar, elever, skolpersonal? 

Finns de som startade projektet kvar på skolan eller finns det andra eldsjälar? 

I vilken utsträckning arbetar dessa personer med stop it idag? 

 

Varför valde ni att dela upp svenskar och invandrare vid era möten? 

Hur delade ni upp dessa två grupper? 

 

Har ni gjort någon uppföljning på arbetet? 

Hur såg den uppföljningen ut? 

Hur vet ni att ert arbete når ut till eleverna? 

Anser ni att era elever är väl införstådda med programmet? 
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Bilaga 2 

Enkät om kränkningar på skolan    
Definition: 
1. Kränkning är att förolämpa en person med taskiga eller fula ord eller med fysisk kraft som 

i slag eller knuffar. Till skillnad mot mobbning räcker det att en person vid ett enda tillfälle tar illa 
upp för att de skall räknas som kränkning.   

2. Mobbning är att en eller flera elever upprepade gånger och under en viss tid orsakar en 
annan elev skada eller obehag. Mobbning kan ske direkt, fysiskt eller verbalt, eller indirekt, t.ex. 

genom utfrysning.  
 
 

Tjej        Kille   Klass _____________ 

 

Har du blivit kränkt eller mobbad den här terminen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

När du upptäcker att någon blivit kränkt eller att du själv blivit kränkt, vad gör du i första hand? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Vad gör du för att stoppa en elev från att kränka andra elever?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Hur går ni tillväga i skolan för att förebygga mobbning eller kränkande behandling? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vem ansvarar för att detta ska ske? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Har ni elever i skolan som uppmärksammar mobbning eller kränkning? Om ja, vad är deras 

uppgift? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Vad gör lärarna för att stoppa mobbning eller kränkande behandling? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Har du som elev deltagit i skolans arbete mot kränkande behandling? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

 



40 

 

Finns det temadagar eller möten på skolan för att lärarna och eleverna ska kunna diskutera 

kränkande behandling? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Finns det något extra som du vill berätta för oss får du plats för det här. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


