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Abstrakt 

I läraryrket finns olika delar av yrkesetik som styr lärares handlande och inom denna etik finns 

olika former av ansvar. Denna studie behandlar lärares syn på ansvar kopplat till skolans 

antimobbningsarbete. Syftet är att belysa skolpersonalens uppfattning om ansvar samt deras 

synpunkter och värderingar kring ansvar kopplat till just antimobbningsarbete.  

Studien fokuserar både på det juridiska och det moraliska ansvaret som ligger på skolans 

personal i antimobbningsarbetet. Metoden för insamlingen av studiens empiriska material är 

kvalitativa intervjuer genomförda med två rektorer och åtta lärare i två olika delstudier.  

Resultatet i studien visar att respondenterna är eniga i de båda delstudierna kring att ansvaret 

för ett fungerande antimobbningsarbete ligger på all personal på skolan. Det resultat som skiljer 

sig mest mellan de två delstudierna är synen på ansvar. I delstudie 1 hänvisar respondenterna till 

det juridiska ansvaret som finns i antimobbningsarbetet medan respondenter i studie 2 hänvisar 

mer till ett moraliskt ansvar som följer med läraryrket som sådant. Anledningen till denna skillnad 

tolkas utifrån resultatet bero på att den skola som fokuseras i studie 1 utgår från ett specifikt 

antimobbningsprogram i sitt antimobbningsarbete medan skolan som fokuseras i studie 2 

avsaknad av ett specifikt program förlitar sig mer på personalens individuella engagemang och 

insatser. 

 

Nyckelord: Juridiskt ansvar, Moraliskt ansvar, Mobbning, Antimobbningsarbete, Intervju 
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Förord 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Uppsala Universitets Lärarprogram mot lägre 

åldrar. Detta examensarbete har för oss varit väldigt lärorikt och vi har fått djupare kunskap i 

ämnet mobbning som känns värdefullt nu när vi snart är färdigutbildade lärare.  

Vi vill här tacka de lärare och rektorer som har ställt upp på intervju till vår studie och därmed 

delat med sig av värdefull kunskap till detta arbete. Vi vill även passa på att tacka vår handledare 

Johanna Svahn som stöttat oss i detta arbete och visat tålamod när det inte alltid känts så lätt. Ett 

sista stort tack vill vi även rikta till varandra för ett gott samarbete med många tuffa men även 

härliga stunder. Tack! 
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1 Inledning 

Mobbning har under de senaste 20 åren blivit väldigt uppmärksammat i samhället och många 

medier har belyst skolors arbete mot mobbning samt varit snabba med att rapportera när brister 

uppkommit och elever har blivit illa behandlade. 

En pojke som media har tagit upp är Måns Jenninger som efter att ha blivit utsatt för 

mobbning under 6 års tid tog sitt liv den 25 april 2005, endast 13 år gammal 

(http://www.dn.se/nyheter/sverige/mans-mobbades--tog-sitt-liv, Tillgänglig 19/12-12). I Måns 

minnesfond (http://www.jenninger.se/, Tillgänglig 19/12-12) beskrivs hur Måns föräldrar och 

skolpersonal jobbar med att få stopp på mobbningen. Trots åtgärder och desperata rop på hjälp 

från föräldrarna skedde dock det som inte fick hända. Måns tog sitt liv. Detta är en historia som 

har berört oss inför detta arbete och som visar på hur viktigt arbetet mot mobbning faktiskt är.  

Att mobbning får mycket uppmärksamhet i media har lett till att helt nya arbetssätt har vuxit 

fram med olika sorters program och metoder mot mobbning. Dessa program och metoder har 

olika arbetssätt. Vissa är vetenskapligt grundade och andra inte. Vissa kostar skolor massor med 

pengar medan andra inte kostar något alls. Alla program har dock det gemensamt att de åsyftar 

till att förhindra att mobbning uppstår på skolor. Ändå visar studier att ingen av metoderna eller 

programmen mot mobbning fungerar helt. 

Vi som skriver detta arbete är två studenter som läser sista terminen på Lärarprogrammet mot 

yngre åldrar på Uppsala Universitet. Vi upplever att ämnet mobbning är väldigt relevant för oss 

då det uppmärksammas så pass mycket i media och just lärarnas roll belyses starkt i denna debatt. 

Det står bland annat i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshem 2011, Lgr11 att alla 

som arbetar i skolan ska: 

”Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper” (Lgr 11, 

s.12) 

Det framgår även att lärare ska: 

”Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” (Lgr 11, 
s.13) 

Lärares juridiska ansvar framkommer tydligt i både skollag och läroplan men hur ser lärare och 

rektorer själva på sitt ansvar i antimobbningsarbetet? Denna fråga väckte vårt intresse och vår 

nyfikenhet och blev tillslut utgångspunkt för vår huvudfrågeställning i denna studie.  

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/mans-mobbades--tog-sitt-liv
http://www.jenninger.se/
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2 Bakgrund 

2.1 Skollagen - ett juridiskt ansvar 

Ansvaret för skolan har förändrats över tid. Tidigare låg ansvaret på staten, men ett 

riksdagsbeslut som fattades 1989 flyttades en del av ansvaret över på kommunerna (Bengtsson, 

Svensson s.115-117). Därmed kan kommunerna idag avgöra hur verksamheten i skolan ska 

organiseras så länge den följer de ramar och riktlinjer som riksdagen har lagt fram 

(Barnombudsmannen 2001 s.25). 

I arbetet mot mobbning förekommer olika former av ansvarstaganden, vilka kan delas upp i 

moraliskt samt juridiskt ansvar. Skillnaden mellan det juridiska ansvaret och det moraliska 

ansvaret är att det moraliska ansvaret ligger på lärarna själva (Bengtsson, Svensson 2011 s.30-

32)och det juridiska ansvaret är det som lärarna måste förhålla sig till och förmedlas genom olika 

lagar och regler som sätter ramar för arbetet i skolan (Barnombudsmannen 2001 s.24-25).  Det 

juridiska ansvaret i arbetet mot mobbning regleras av två olika lagstiftningar. Dessa är 

arbetsmiljölagen och skollagen (ibid). Skollagen är en lag som innehåller regler och lagar för hur 

skolorna ska arbeta och i den beskrivs statens och kommunernas ansvar för den enskilda skolan 

(Bengtsson, Svensson s.115-117).  Skolorna ska enligt skollagen (2010) arbeta förebyggande mot 

mobbning, samt förhindra att mobbnings uppstår. Dessutom skall de årligen upprätta en plan 

mot kränkande behandling. (Skolverket 2009 s.41). På varje skola finns en huvudman, en rektor, 

vars ansvar i arbetet mot mobbning beskrivs i skollagen (2010) i 7 och 8 § under rubrikerna 

”Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling” och ”Plan mot kränkande 

behandling”:  

7 § ”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 

och elever utsätts för kränkande behandling.” 

8 § ”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas 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”. 

Huvudmannen på skolan, har således det yttersta ansvaret att se till att det finns en handlingsplan 

mot mobbning och kränkande behandling då skolor enligt skollagen (2010) har en skyldighet att 

upprätta en sådan plan.  

Innan detta arbete mot mobbning kan börja så måste dock mobbningen först 

uppmärksammas och enligt skollagen (2010) har all personal på skolan en handlingsplikt. Detta 

innebär att så fort någon får kännedom om mobbning och kränkande behandling ska alla möjliga 

åtgärder vidas så att fortsatt mobbning kan förhindras. (Skolverket 2009 s.41-42). 
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Förutom det arbete som beskrivs i skollagen (2010) uttrycker även läroplanen, Lgr 11, de mål 

som finns för skolan.  I Lgr11 (Skolverket 2011 sid. 12) framgår det att det är skolans mål att 

varje elev ska respektera andra människors egenvärde och även tar avstånd från att människor 

utsätts för förtryck och kränkande behandling. En annan viktig lag som tar upp arbetet med att 

förhindra mobbning och kränkande behandling är elev- och barnskyddslagen (2006): 

1 § ”Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande 

behandling”. 

Enligt skollagen (2010) ska varje skola ha en handlingsplan som ska behandla arbetet mot 

mobbning. Denna handlingsplan brukar ha sin grund i ett antimobbningsprogram (Skolverket 

2009 s.187-193). Att välja antimobbningsprogram har blivit svårare och svårare och beroende på 

hur mycket pengar skolorna har finns det ett begränsat utbud av program att välja mellan. Nu 

förtiden köper många skolor in dyra och välkända antimobbningsprogram där det har visat sig att 

det dyraste är Olweus programmet (Skolverket 2009 s.144-148). Skolverket (2009 s.187-190) har 

genomfört undersökningar som visar på att olika program kostar väldigt olika mycket och inte 

alltid ger det resultat som man kanske önskat. I en rapport vid namn Utvärdering av metoder mot 

mobbning från Skolverket (2011b s.75) påvisas att den viktigaste delen i arbetet mot mobbning är 

det förebyggande arbetet och att i just den delen av arbetet brister många antimobbningsprogram. 

2.2 Behovet av kunskap och det moraliska ansvaret 

Flera forskare hävdar att arbetet mot mobbning brister eftersom lärare inte har kunskap om 

fenomenet och inte heller vet hur de ska handla när det uppstår (se exempelvis: Eriksson m.fl. 

2002 s.89; Olweus 1991 s.19-21). Trots det juridiska ansvar personalen på en skola har, i form av 

handlingsplikt, styrs våra handlingar ofta av vad vi själva anser vara rätt och fel, vårt moraliska 

ansvar. Då det moraliska ansvaret är lärarens egna värderingar som grundar sig på erfarenheter 

kan lärare se olika på moraliskt ansvar, vissa kan ha ett större moraliskt ansvar och andra mindre. 

Moraliska frågor är enligt Gren (2007 s.28) ständigt närvarande i läraryrke och det är upp till 

varje enskild lärare att ta ett moraliskt ansvar, skillnaden mellan moraliskt och juridiskt ansvar är 

att det juridiska är ett bindande ansvar i och med lagar och det moraliska ansvaret är upp till varje 

lärare att ta, alltså ett valfritt ansvar (ibid). Det moraliska ansvaret kan också påverka de juridiska 

besluten som en lärare måste fatta (Stevens 1998 s.7-8 ).  Ett problem kan vara att lärare måste 

förhålla sig till både juridiskt och moraliskt ansvar och upplever en kluvenhet mellan vad som är 

juridiskt rätt och moraliskt riktigt, vilket gör valet ännu svårare. Det moraliska ansvaret kan här 

förstås som lärares personliga val, vilket inte alltid påverkas av de regler som de annars måste 

följa. Bengtsson, Svensson (2011 s.30-32) hävdar att lärare utifrån det moraliska ansvaret ibland 

tenderar att blunda för mobbningen. 
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2.3 Mobbning som samhällsproblem 

Begreppet mobbning kan definieras på olika sätt, men forskare är generellt enade om att det är en 

form av personlig kränkning som sker upprepat och över tid (se exempelvis: Olweus, 2007 s. 57-

58; Høiby, 2002 s.73). 

Trots olika lagar som berör barns rättigheter och som syftar till att eleverna ska känna sig 

trygga i skolan visar en rapport från Skolverket att ca 7-8% av eleverna drabbas av mobbning. 

Detta motsvarar ca 13 000 elever i den svenska skolan varje år (Skolverket, 2011a). Även andra 

rapporter inom ämnet visar på en stor utsträckning av mobbningen i skolan. Bland annat fick 

Skolinspektionen under 2011 in 2651 anmälningar, varav minst 1085 av dessa rörde sig om 

kränkande behandling (Skolinspektionen.se, 13/12-12). Friends årliga rapporten från 2012, där 

totalt 13627 elever hade svarat på en enkätundersökning, visar på14 % av eleverna i åk 3-6 och 8 

% av eleverna i åk 6-9 hade utsatts för mobbning under de senaste åren (Friendsrapporten 2012). 

Dessa rapporter presenterar den mest aktuella statistiken, vilket indikerar att det inte har skett 

någon större förändring under de senaste åren. Denna statistik påvisar de fall av mobbning som 

har anmälts och uppmärksammats, men fortfarande sker mycket av mobbningen i det dolda 

vilket försvårar kunskap om den faktiska omfattningen av mobbning i den svenska skolan.  

Under de senaste åren har mobbningen uppmärksammats mer än vad den tidigare gjorts. 

Genom denna uppmärksamhet i samhällsdebatter har både kommun och skolor även ökat 

insatserna i form av utbildningar och olika handlingsprogram mot mobbning. 

Arbetet mot mobbning startade på allvar i och med ett tillägg i skollagen 1993 som gjorde 

mobbning som begrepp till en del av det juridiska begreppet kränkande behandling. Därmed 

tillskrevs även alla som verkar i skolan ansvaret av att aktivt försöka förhindra att kränkande 

behandling uppstår (Skolverket 2011 s.7-9). 

Avsikten med denna studie är att belysa lärares uppfattning av det juridiskt och moraliskt 

ansvar i antimobbningsarbetet. 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och den teoretiska kontext inom vilket denna studie 

ska förstås.  

3.1 Antimobbningsarbetet  

Olweus är en av de stora forskarna inom mobbning och antimobbningsarbetet och används som 

källa då också många andra hänvisar till honom. I sin första bok skriver Olweus (1973) om 

behovet av ett handlingsprogram mot att förebygga och direkt åtgärda mobbning (Skolverket 

2009 s.70). Enigt Skolverket (2009 s.70-71) blev mobbning som begrepp definitivt känt på 

skolorna under 1980- talet och det tidiga arbetet mot mobbning var främst riktat mot att utveckla 

det förebyggande och åtgärdande arbetet. Genom bland annat Olweus och Pikas har det senare 

vuxit fram en marknad för handlingsprogram, utbildning och handböcker (Skolverket 2009 s.70-

71). Dessa olika handlingsprogram som växt fram är dagens antimobbningsprogram.  

Skolans val av antimobbningsprogram utgår ofta från var man vill lägga det största fokuset, 

eftersom olika antimobbningsprogram lyfter fram olika aspekter av förebyggande och åtgärdande 

arbete (Skolverket 2009 s.187-189). Skolverket (2011a s.6) har gett uppdrag till utvärderande 

studier av de mest populära antimobbningsprogrammen i vilka slutsatsen har blivit att de inte kan 

rekommendera användningen av några av dessa. Resultatet från dessa utvärderingar visar 

nämligen att alla program innehåller en del effektiva metoder och andra som inte är det. 

Eftersom skolorna har en mångskiftande vardag funkar det oftast inte att använda sig av ett 

färdigt program. Skolverkets rekommendationer är istället att använda olika delar av flera 

program för att motarbeta mobbning (Skolverket 2011b s.105-109). Av utvärderingen 

framkommer att störst vikt läggs vid att personalen i skolan tar ett ansvar. Eriksson m.fl. (2002 

s.92-93) lyfter fram och hävdar också att ett kontinuerligt förebyggande arbete är det som är mest 

verksamt för att motverka att mobbning uppstår. 

3.1.1 Påverkande faktorer i antimobbningsarbetet 

Forskning visar att det finns vissa faktorer som är positiva och effektiva i arbetet mot mobbning. 

(se exempelvis Eriksson m.fl. 2002 s.91-92; Høiby, 2002 s. 31-33; Höistad, 2005 s.140-145). 

Faktorerna som belyses i detta avsnitt är kamratskap, läraraktivitet, attityder och skolmiljö. 

3.1.1.1 Kamratskap 

Exempelvis beskriver Høiby (2002 s.31-33) vikten av lärares förebyggande arbete mot mobbning 

genom skapandet av ett bra klimat i klassen. Genom att lärare är medvetna om vilken betydelse 



10 
 

ett bra kamratskap har för eleverna kan detta leda till en tryggare miljö som gör att fler trivs i 

skolan. 

Høiby (2002 s.31-33) menar också att som vuxen i skolan gäller det att hela tiden arbeta med 

sig själv och sina relationer till eleverna. Genom att lärare visar acceptans mot alla elever bidrar 

detta också indirekt till ett förebyggande arbete mot mobbning eftersom denna attityd smittar av 

sig på eleverna. Høiby hävdar också att genom att lärare hela tiden jobbar med elevernas so2la 

relationer och sitt eget förhållningssätt mot dem förebyggs uppkomsten av mobbning. Till sist 

menar Høiby (2002 s.81-82) även att lärarens viktigaste uppgift i antimobbningsarbetet är att lära 

känna alla elever i klassen riktigt bra för att skapa en förståelse och trygghet i klassen (se även 

Barnombudsmannen 2001 s.13-14). Även Colenrud (1995 s.30) menar att det är viktigt att bygga 

upp en tillit mellan lärare och elever. 

3.1.1.2 Läraraktivitet och skolmiljö 

Även Höistad (2005 s. 140) förespråkar lärares relation till eleverna i arbetet mot mobbning. 

Höistad (2005 s. 140) skriver dock inte bara om lärarens ansvar i antimobbningsarbetet, utan 

även om skolledningens. Skolledningen bör enligt Höistad (2005 s.139) vara lyhörd för problem, 

ta tag i problem som uppstår, samt visa elever och personal uppskattning. Höistad betonar även 

starkt att:  

”Det är skolans plikt att inte bara stoppa mobbning, trakasserier och våld utan även se till att detta 

aldrig inträffar” (Höistad, 2005, s.138). 

En annan viktig faktor i det förebyggande arbetet är miljön på skolan. Även om man har en 

bra miljö i den enskilda klassen kan mobbning förekomma utanför denna. Dan Olweus (1991 

s.54) skriver i sin bok ”Mobbning i skolan” om vikten av lärares delaktighet och vilja att 

motarbeta mobbningen. Olweus (1991 s.54) skriver om hur lärare försöker kringgå 

rastvaktsystemen som finns på skolorna och uttrycker att de inte vill ”agera polis” och menar att 

de då ger ett tyst godkännande av mobbarens beteende. Olweus (1991 s.55) förespråkar istället 

aktiva lärare och en ute miljö som gör det lättare för vuxna att delta i elevernas sysselsättning.  

Enigt Bengtsson och Svensson (2011 s.20-22) handlar den viktigaste faktorn om att göra 

personalen medvetna om att mobbning förekommer och att få dem att ingripa. Personalen har 

ett juridiskt ansvar som kan visas utifrån läroplanen (Lgr11 s.13) som beskriver att läraren ska: 

”uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga 

och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” (Lgr11).  

3.1.1.3 Lärarnas attityder till arbetet 

Bengtsson och Svensson (2011 s. 19-24) menar att känslan av ansvar utvecklas i situationer där vi 

måste välja mellan rätt och fel. I valet att välja mellan rätt och fel så använder vi våra tidigare 

kunskaper och erfarenheter från liknande situationer för att fatta ett beslut. I arbetet med att 

förebygga mobbning läggs stor vikt vid lärares attityder och hur de agerar vid olika situationer, 
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eftersom attityderna påverkar mobbningens utveckling och omfattning. (Bengtsson, Svensson 

2011 s.19-20). Även Barnombudsmannen (2001 s.13) visar på att skolpersonalens personliga 

satsningar i antimobbningsarbetet har stor betydelse för det övergripande arbetet i skolan med att 

ta avstånd från våld och kränkningar. Dessa satsningar handlar således om lärares attityder till 

mobbning. Forskning visar att lärarnas attityder påverkar hur mobbningen utvecklas på skolan 

och detta kan enligt Eriksson m.fl. (2002 s. 89) bero på att lärarna har dålig kunskap om 

omfattningen av mobbning på den egna skolan.   

3.1.1.4 Lärare ingriper inte 

Brister i kunskapen mot mobbning leder enligt Barnombudsmannen (2001 s.13) till osäkerhet hos 

lärare, vilket i sin tur kan bidra till att eleverna får uppfattningen av att lärare inte bryr sig. Detta 

synsätt kan kopplas till Höistads (2005 s.30-31) resonemang om elevers förmåga att läsa av lärares 

attityder genom kroppsspråket. Därmed blir det viktigt att lärare är noga med vilka signaler som 

sänds ut till eleverna. Eleverna ser lärare som sina förebilder och gör som de gör och inte som de 

säger och därför är lärares och andra vuxnas attityder i barnens närhet viktiga (Høiby 2002 s.31-

33). Frånberg och Wrethander (2011 s.91-94) menar på att elever kan anse att det är svårt att 

prata med lärare om de blir utsatta eller ser mobbning, vilket också gör det svårare för lärarna att 

upptäcka. Elever som blir utsatta för mobbning blir ofta det utom synhåll för lärare och vågar 

sedan inte berätta eftersom många inte litar på lärare och tror att det blir värre för att man ses 

som en skvallerbytta.  

Att lärare inte ingriper när mobbning förekommer är enligt Barnombudsmannen (2001 s.11-

12) antagligen för att mobbningen sker när de inte ser, eller för att lärare blundar för mobbning. 

En annan faktor som påverkar utvecklingen av mobbning är enligt Skolverket (2011c s.27) brister 

i lärares kunskap om hur man agerar när mobbning uppstår. 

3.2 Teoretiska ramverk  

Studien utgår bland annat från Colneruds (1995 s.5-7) tolkningsperspektiv, vilket innebär ett 

försök till att förstå lärare i den specifika kontext de befinner sig i. Detta leder i nästa tur till en 

tolkning av lärares uttryck. Lärares yrkesetik är det som ligger till grund för studien inom vilket 

lärarens syn på och förståelse av olika former av juridiskt och moraliskt ansvar fokuseras. Inom 

yrkesetiken benämns denna som läraretik och Colnerud (1995 s.47-49) nämner viktiga områden 

inom läraretiken som beskriver lärares skyldigheter och tillåtelser. Dessa lägger grunden för 

lärares juridiska och moraliska ansvar i och med att det finns fria handlingar som utrycks i lärares 

moraliska ansvar och de skyldigheter och plikter en lärare måste följa, det juridiska ansvaret (ibid). 

Alla delar av moraliskt och juridiskt ansvar ingår i lärares yrkesetik och är en viktig aspekt i 

studien. Det är med olika forskares perspektiv på ansvar kopplat till skolans arbete mot 

mobbning som studien har som teoretisk utgångspunkt som presenteras nedan.  
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3.2.1 Definitioner av ansvar 

Enligt Bengtsson och Svensson (2011 s. 19) kan ansvarsbegreppet uppfattas olika beroende på en 

personens bakgrund, värderingar och de situationer som personen befinner sig i. Detta leder i sin 

tur till att begreppet blir svårdefinierat.  

Vårt samhälle är indelat i olika ansvarsområden. Enligt Bengtsson och Svensson (2011 s.19) kan 

en indelning göras mellan det moraliska ansvaret, exempelvis en förälder som har ansvar för sitt 

barn, och det juridiska ansvaret (lagar, regler), exempelvis en bilist som har ansvar för att följa 

trafikregler. Beroende på vilken situation vi befinner oss i och vad vi har för värderingar uppfattas 

ansvar olika från person till person (ibid).  

Ansvarsbegrepp kan också diskuterats utifrån två andra perspektiv, ”hard core rationalism” som 

kan jämföras med det juridiska ansvaret och ”soft core rationalism” som kan jämföras med det 

moraliska ansvaret. Hard core rationalism har sitt ursprung i Webers teorier som betonar att det 

är genom lagar, förordningar och yttre kontroll som ett ansvarsfullt agerande kan stärkas. Soft 

core rationalism framhåller att lagstiftningsperspektivet är för begränsat och menar därför att det 

inte är det enda sättet att upprätthålla ansvar (Dovemark 2007 s.23). Bara för att det finns ett 

juridiskt ansvar i form av lagstiftning som lärarna har till uppgift att följa så är det lärarnas 

moraliska ansvar som avgör hur man agerar i situationer. Lärarnas ansvar utifrån lagstiftning är 

inte tillräckligt för att lärarna ska följa det ansvar som åligger dem, det behövs också ett moraliskt 

ansvar (Ibid). 

3.2.1.1 Statlig styrning – juridiskt ansvar 

På kort tid har skolans ansvar kring antimobbningsarbetet förändrats. Från att vara en 

skolangelägenhet har det gått till att bli något som många intresserar sig för och som även berör 

många i samhället. Detta syns i det stora utrymma som antimobbningsarbetet givits i skollag och 

läroplaner.  

Det juridiska ansvaret som gäller skolan delas upp i tre led, från stat till skolverksamheten. Dessa 

led är stat, kommun och skola (Andersson 2005 s.27), men även yttre aktörer som föräldrar har 

ett ansvar för ett fungerande skolsystem (Andersson 2005 s.14) Här nedan förklaras de olika 

leden mer grundligt.  

Stat och kommun 

Staten har det övergripande ansvaret för kommuner och skolor och har därmed också det yttersta 

juridiska ansvaret. Det juridiska ansvaret utformas av lagar, förordningar och styrdokument. 

Dessa skrifter utformas av riksdag och regering. Tillägg eller ändringar påverkar alla led i 

skolsystemet (Bengtsson, Svensson 2011 s.28-35). Staten har även ansvar för att genomföra 

utredningar i kommun och skola för att se till att det juridiska ansvaret genomförs på sådant sätt 

som bestämts (Skolverket 2009 s.75-76). 
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Kommunens ansvar ligger i att se till att skolorna genomför sitt arbete enligt de bestämmelser 

som finns i de riktlinjerna som staten tagit fram (Lindensjö, Lundgren 2011 s.101). Kommunen 

har även ansvar för att arbeta fram en skolplan som bidrar till en skolutveckling i kommunen.  

En annan ansvarsuppgift som ligger på kommunerna är att anställa skolledning. Genom detta 

kan kommunen påverka och styra vilka som får de ledande posterna på skolorna (Andersson 

2005 s. 13-14).  

Figur 1 (Lindensjö och Lundgren 2002 s.104) beskriver hur styrningen av skolan ser ut. 

Systemet består av personer som har olika roller och positioner i systemet och deras olika 

relationer till varandra gör inte systemet enklare. Som tabellen visar har staten det övergripande 

ansvaret över skolan genom bland annat skollagen som är det juridiska dokument som ska styra 

skolan (Andersson 2005 s.15) 

    Figur 1 

Skola     

Enligt Bengtsson och Svensson (2011 s. 38-39) har alla som arbetar på skolan ett juridiskt ansvar 

som har sin utgångspunkt i anställningen. Det är i samband med anställningen de lagar som berör 

skolan aktiveras. Ett av dokumenten som skolan är skyldigt att visa upp enligt Skolverket (2009 s. 

75) är en årlig plan mot kränkande behandling, samt att kunna vidta åtgärder när kränkande 

situationer uppstår. När det gäller att upprätta en handlingsplan mot kränkande behandling är det 

enligt Skolverket (2009 s.41-42) huvudmannen på skolan, rektorn, som har det yttersta ansvaret. 

All personal på skolan har dock enligt skollagen en handling- och anmälningsplikt. Enligt 

skollagen (2010) innebär denna handlingsplikt att så fort kännedom om mobbning och kränkande 

behandling finns så ska alla möjliga åtgärder vidas så att fortsatt mobbning kan förhindras. 

(Skolverket 2009 s.41-42). Enligt Lindensjö och Lundgren (2002 s.103-104) kan vi även se i figur 

1 att skolan har ett ansvar att redovisa sina utvärderingar och uppföljningar till huvudman 

(kommunen) och till staten.  
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Yttre aktörer 

Enligt Andersson (2005 s.14-15) finns det yttre faktorer som påverkar de led i skolsystemet som 

finns. Dessa faktorer kan vara media, föreningsliv, företag och föräldrar. Bengtsson och Svensson 

(2011 s. 36-37) belyser att föräldrars påverkan i skolsystemet har ökat genom åren, delvis genom 

det fria skolvalet på 1990-talet då föräldrarna själva fick börja bestämma mer över sina barns 

skolgång. Andersson (2005 s.14-15) berättar om föräldrarnas fria vilja att själva välja vilken 

delaktighet de vill ha i barnens skolgång. Föräldrar är också medborgare i samhället som vid val 

har rätt att rösta och genom det påverka skolans utveckling. 

3.2.2 Etik och moraliskt ansvar  

Det juridiska ansvaret styrs utifrån lagar och regler, Bernard (1968 i Dovemark 2007 s. 25) 

beskriver dock ett annat ansvar: ett moraliskt ansvar som handlar om vad som upplevs som rätt 

och orätt. Utifrån ett sådant sätt att se blir det moraliska ansvaret jämställt med att följa moraliska 

principer i sitt handlande. Att ta ansvar handlar då om att kunna ta kontroll över sitt beteende 

och handlande (ibid 2007 s.25). 

Moraliska frågor är enligt Gren (2007 s.28) ständigt närvarande i läraryrke och i det moraliska 

ansvarsbegreppet ingår också läran om etik, eftersom vi dagligen ställs inför etiska och moraliska 

val. Gren (2007 s.13-18) beskriver etiken som reflektioner över våra handlingar och de val vi gör. 

I likhet med detta menar Colnerud (1995 s.11-12) att moralen är vad vi anser rätt och fel och etiken 

reflektioner över varför vi handlade på det sättet dvs. etiken är reflektionen över moralen.  

Inom etiken finns den deskriptiva etiken som undersöker vilka olika regler och 

handlingsmönster som finns inom ett specifikt yrke (Gren 2007 s.17). I denna studie är det 

lärarens etik kopplat till ansvar i antimobbningsarbetet som undersöks. Etiken som begrepp 

kommer i uppsatsen att gå in i det moraliska och det juridiska ansvaret. 

Gren (2007 s.34-35) skiljer sedan också i nästa led mellan tre olika typer av etik. Dessa är 

egenetik, förvaltningsetik och yrkesetik. Egenetiken är de attityder som vi har i vårt privatliv (se 

också: Colnerud, 1995 s.11-14). 

Förvaltningsetiken i sin tur är de lagar och normer som lärare ska förmedla till eleverna och 

denna etik kan jämföras med det juridiska ansvaret som lärarna har till uppgift att följa. 

Yrkesetiken är den etik som är kopplat till vårt yrkesliv (Gren 2007 s.35-36).  

3.2.2.1 Yrkesetik 

Inom yrkesetiken finns det etiska koder som Bengtsson och Svensson (2011 s.21) beskriver som 

normer inom skolans inre arbete, kultur och tradition. Dessa etiska koder handlar om att hålla sig 

uppdaterad och att hela tiden utveckla sig i samråd med skolans normer och värderingar och, att 

ha en positiv syn på elever och annan personal (Bengtsson, Svensson 2011 s.21). Enligt Colnerud 

(1995 s.11-14) så finns förvaltningsetiken och egenetiken inom yrkesetiken. Yrkesetiken är det 
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som styr det professionella handlandet efter de lagar och regler som finns som i sin tur benämns 

som förvaltningsetiken.  

Dessa olika delar av etiken ser olika ut beroende på vad man har för yrke. Inom lärares 

yrkesetik benämns denna som läraretik och Colnerud (1995 s.47-49) nämner två viktiga områden 

inom läraretiken som beskriver lärares skyldigheter och tillåtelser. Lärares skyldigheter beskrivs 

utifrån pliktregler. Dessa lämnar inget utrymme för fria handlingar, eftersom tydliga regler finns 

beskrivna i bland annat läroplanen. Den andra är ansvarsprinciper. Inom denna kategori ingår 

olika sorters ansvar, men även skyldigheter. Även om skyldigheter finns så ger denna kategori 

mer utrymme för fria handlingar än vad som gäller inom pliktreglerna (Colnerud 1995 s.47). 

Ansvarsprinciper kan enligt Colnerud (1995 s.37) komma i konflikt med varandra och om 

elever hotas av reglerna kan lärare välja att bryta mot dessa. 

Enligt Colnerud (1995 s.26) är det svårt att vara lärare. Det är lärares moraliska skyldighet att 

se till att alla elever har det bra i skolan och lärare ska under hela skoltiden vara en förebild för 

eleverna. De skall dessutom följa det moraliska såväl som det juridiska ansvaret som åligger dem, 

vilket inte alltid är lätt.   

 

 

 



16 
 

4 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att belysa rektorers och lärares syn på det förebyggande och åtgärdande 

arbetet mot mobbning och ta reda på hur de uppfattar sitt och andras moraliska och juridiska 

ansvar i detta arbete? 

Utifrån detta syfte har dessa frågeställningar formulerats: 

 

 

1) Hur uppfattar rektorn och lärare antimobbningsarbetet? Förebyggande och åtgärdande? 

2) Hur upplever rektorn och lärare sitt och andras ansvar i antimobbningsarbetet? 
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5 Metod 

Studien bygger på två delstudier som tillsammans bildar detta arbete. Delstudierna har 

genomförts på två skilda skolor som har olika inriktningar i sitt antimobbningsarbete. I båda 

delstudierna har intervju använts som metod, dock med olika intervjuguider som grund. Skolorna 

arbetar olika i arbetet mot mobbning och därför har intervjuguiden utformats på olika sätt. I 

studien används en kvalitativ metod i syfte att få information kring respondenternas egna tankar 

och värderingar. Detta analyseras sedan med fokus på det juridiska och moraliska ansvaret.  

5.1 Kvalitativa intervjuer  

I studierna genomfördes kvalitativa intervjuer med lärare och rektorer vid två olika skolor. Inom 

den kvalitativa intervjun kan man följa upp respondenternas intervjusvar och gå djupare in på 

frågor. Detta blir relevant då man med hjälp av den kvalitativa intervjun söker efter mening och 

innebörd.  

I studierna genomfördes samtalsintervjuer där intervjuguider användes (se bilaga 1 och 2) och 

följdes under intervjuernas gång. Intervjuguiderna har olika teman och är så kallade 

halvstrukturerade intervjuguider som kunde anpassas efter intervjupersonens svar. Intervjuguiden 

utgick från olika huvudteman och sedan har underteman som frågar efter fördjupande fakta och 

faktorer utvecklades. Vi valde att inte ha strukturerade frågor eftersom vi ville att respondenterna 

skulle kunna berätta så mycket de kunde eller ville om ämnet och även kunna sväva ut. En fördel 

med samtalsintervju är att man kan få svar som är oväntade som man sedan kan följa upp.  

Intervjuerna i delstudierna bestod av två faser, med en uppvärmningsfas med lite allmänna 

frågor för att få respondenterna att bli bekväma i situationen och sedan tematiska frågor som var 

breda och öppna för att kunna gå djupare in på vissa frågor. Detta är något som Esaiasson m.fl. i 

(2012 s.251- 268) förespråkar. 

Intervjuerna ägde rum i avskilda klassrum och konferensrum i skolan så att störande moment 

kunde uteslutas. Intervjuerna spelades in för att sedan kunnat lyssnas på igen. Detta för att 

minimera risken för att delar av intervjun, samt information från dessa inte skulle bli nedskriven 

och därmed glömmas bort. Respondenterna blev tillfrågade innan intervjun om hon/han 

samtyckte till ljudinspelningen. (Esaiasson m.fl. 2012, sid 258-264). 

5.2 Val av respondenter och urval av material 

I studien gjordes valet att intervjua fyra lärare och en rektor på två olika skolor. De två skolorna 

utgör varsin delstudie om antimobbningsarbetet samt skolan och lärares olika syn på ansvar 

gentemot det. Att valet av respondent är viktigt och bör tänkas igenom innan intervjuerna 

genomför är något som Esaiasson (2012, s. 258-264) poängterar.   
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Valet av skolor till delstudierna valdes utifrån kriteriet att en av skolornas 

antimobbningsarbete skulle ha sin grund i ett antimobbningsprogram och att den andra skolan 

inte skulle ha det.  

Respondenterna har valts på likande sätt i de två delstudierna. I delstudie 1, som genomfördes 

på en skola med ett antimobbningsarbete som baserades på ett specifikt program, valdes 

respondenterna utifrån sina olika positioner i detta antimobbningsarbete. I delstudie 2 som 

genomfördes på en skola utan antimobbningsprogram valdes respondenterna även här utifrån sin 

position och sitt ansvarsområde på skolan.  

5.3 Respondent presentation  

Under den här rubriken presenteras respondenterna i de olika delstudierna närmare. 

Respondenterna har i studien fått fiktiva namn då deras identitet inte ska avslöjas 

(Vetenskapsrådet 2002). Mer detaljerad information om hur vi förhållit oss till 

konfidentialitetskravet ges under rubriken 5.7 Etiska överväganden. 

5.3.1 Respondent presentation - Delstudie1 

I den här delstudien har 1 rektor och 4 lärare med olika roller i arbetet mot mobbning intervjuats. 

Två av respondenterna tillsammans med rektorn arbetar aktivt med antimobbningsprogramet på 

något sätt, de resterande två har det inte. Nedan presenteras respondenterna utifrån lärare 1-4 

och rektor detta då det i studien framgår vilka olika roller respondenterna har på skolan.   

En respondent, lärare 1 är med i skolans antimobbningsteam, som har en åtgärdande uppgift. 

En annan av lärarrespondenterna, Lärare 2 är med i Hallon klubben. Hallon klubben är en 

samling med lärare och elever som planerar olika saker för hela skolan som ska fungera 

förebyggande mot mobbning. I detta forum delges också information om bevittnade 

mobbningssituationer och de elever som deltar i Hallon klubben har också ett extra ansvar ute på 

rasterna i att fungera som lärarnas extra ögon och som kamratstödjare. De har därmed ett extra 

ansvar att lägga märke till mobbning.  

Lärare 3 jobbar med ett program i klassen som heter projekt Charlie. I detta program pratas 

om olika känslor och om hur man ska vara mot varandra och liknande.  

Den sista lärarrespondenten lärare 4 arbetar inte med något speciellt program och är inte 

engagerad i något annat som rör mobbning på skolan.  

Rektorn på skolan har vi inget namn på och denne kommer i studien att kallas rektorn. Han 

har huvudansvaret på skolan och sitter även med i antimobbningsteamet. Valet av dessa 

respondenter gjordes för att få en övergripande bild av hur ansvaret ser ut då alla har olika roller i 

arbetet mot mobbning på skolan. På skolan går klasser från åk F-9 och det är en stor skola med 

många elever.   
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5.3.2 Respondent presentation - Delstudie 2 

Rektorn som intervjuades i studien har jobbat på skolan i drygt två år och är i 45-årsåldern.  

En av de andra respondenterna, läraren Alex, sitter med i antimobbningsgruppen i skolan. 

Alex har jobbat på skolan i 5 år och är i 35-årsåldern. 

Den tredje respondenten i studien är äldst bland respondenterna med en ålder runt 60 år. Love 

har varit lärare i över 30 år och varit anställd på den senaste skolan i över 20 år. Detta gör Love till 

den respondenten med längst erfarenhet av läraryrket.  

Den fjärde respondenten i studien är en lärare som jobbat på skolan i ett och ett halvt år och 

som har varit färdigexaminerad lärare i två och ett halvt år. Läraren är i 25-årsåldern och är 

därmed yngst i delstudie 2 bland respondenterna. Läraren kommer i studien att kallas för Kim.  

Den femte och sista respondenten i studien kallas Robin. Robin jobbar på skolan som 

resursperson men är i grunden fritidspedagog och läser just nu spe2lpedagogik som extrakurs 

utanför jobbet. Robin har jobbat inom skolan i 25 år och på den aktuella arbetsplatsen i 10 år. 

Robin är i 50 årsåldern.  

 Blandningen vad gäller respondenternas ålder, erfarenhet, ansvarsområden och position i 

skolan bidrar, som vi ser det, till att analysen får en bredd och flera infallsvinklar utifrån olika 

positioner inom den aktuella skolan. Skolan där dessa intervjuer ägde rum är från åk 1-6 och 

ligger i en ort i utkanten av Uppsala. 

5.4 Material 

Materialet består av 10 kvalitativa intervjuer som vardera varade mellan 20-30 minuter. Under 

dessa intervjuer användes inspelningsutrustning i form av mobiltelefon, samt papper och penna 

för att kunna föra en del anteckningar under intervjuns gång. Vi valde att använda oss av 

ljudinspelning av intervjuerna för att kunna koncentrera oss bättre på intervjun och 

respondenten. Om vi hade valt att anteckna under hela intervjun tror vi att de hade bidragit till ett 

distraherande moment för respondenten, samt att vi som intervjuledare skulle ha haft sämre 

förmåga att lyssna och ta in det respondenten sade.  

5.5 Metod för bearbetning och analys  

Vår metod för bearbetning av de genomförda intervjuerna utgick från Esaiasson m.fl. (2012 s. 

269-275). Bearbetning av intervjuerna har skett enskilt men på samma sätt i de två delstudierna.  

Det första steget i bearbetningsprocessen var att vi direkt efter varje genomförd intervju skrev 

ner våra tankar och intryckt som erhölls från intervjun. Efter att alla intervjuer i delstudien var 

genomförda, lyssnades de inspelade intervjuerna igenom och en transkribering påbörjades. I 

transkriberingen skrevs intervjuerna ner så tydligt som möjligt utan att bli för invecklade. Med 

detta menas att endast ett fåtal hummanden och pauser togs med, då på platser där detta kändes 
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relevant och hade betydelse för en kommande analys. Som avslutning på transkriberingen 

sammanfattades intervjuernas resultat i en resultatsammanfattning (Esaiasson m.fl. 2012 s.269-

275). Forsman (2003 s.49-52) belyser att det när man gör en transkribering alltid är något som 

missas och att det alltid sker en tolkning från intervjuarens sida, vilket kan ha inverkan på det 

resultat som intervjuerna får.   

Analyserna utgår från Hartmans (2004 s.286-288) modell, som utgår från att finna begrepp 

som är relevanta för studien för att sedan kategorisera dessa i olika huvudkategorier. Dessa 

begrepp lokaliserades genom att vi fann diverse samband mellan de olika intervjuerna. Begreppen 

som lokaliserats blev sedan grunden för kategorierna i analysen. I resultat- och analysdelen av 

studien redovisas delstudierna separat. Olika kategorier används även eftersom intervjuerna till 

viss del fokuserar på olika saker. Skillnaderna i delstudierna beror på att intervjuguiderna ser olika 

ut samt att skolorna där intervjuerna genomfördes har olika former av antimobbningsarbeten. 

Skolan där studie 1 genomfördes grundar sitt antimobbningsarbete på ett färdigutvecklat 

program. Skolan där studie 2 genomfördes använde sig däremot inte av något sådant.  

I det analytiska arbetet har transkripten tolkats genom att se till arbetets olika delar och sedan 

att se till arbetet som helhet. Detta är även något som Starrin och Svensson (1994 s.81-85) 

förespråkar. Genom att först se hela texten och därefter gå ner på olika delar för att få en ny bild 

av helheten skapas en ny förståelse. Starrin och Svensson (1994 s.81-85) benämner detta sätt att 

arbeta, att gå genom till exempel en text i flera omgångar, som en hermeneutisk cirkel.  Genom 

att använda sig av ett sådant arbetssätt ges en bättre förförståelse.  En sådan förförståelse 

skapades genom att läsa intervjuerna. Nya idéer framkom och en ny förförståelse skapades 

genom att vi plockade ner den transkriberade texten i delar för att sedan sätta ihop den till en ny 

helhet igen, en ny förståelse (Starrin & Svensson, 1994 s.81-85). 

5.6 Validitet och reliabilitet  

I analysen av resultaten från de två delstudierna har en tolkning skett. Denna tolkning är färgad 

av våra erfarenheter och de perspektiv som vi som analytiker utgår ifrån, något som Esaiasson 

m.fl. (2012, s. 63) starkt betonar. Detta kan i sin tur visa på att det som studien kommer fram till 

inte nödvändigtvis är den absoluta sanningen, vilket heller inte är meningen. Meningen är istället 

att visa på hur ett urval lärare och rektorer ser på ansvar i mobbningsarbetet, och på så sätt belysa 

deras egna värderingar och synpunkter.  

Vi har i denna studie förhållit oss till validitet och reliabiliteten på det sättet att vi sparat 

ljudmaterialet från intervjuerna på datorn för om det skulle behövas kunna gå tillbaka och lyssna 

igen. Transkriberingarna som gjordes utifrån intervjuerna, skrevs så gott vi kunde för att återge så 

exakt som möjligt det talade språket. Däremot är vi medvetna om att en exakt återgivning inte är 

möjlig och att det därmed påverkar studiens reliabilitet till en viss del.  

Även i analysdelen av studien är vi medvetna om att vi lägger in egna erfarenheter och 

värderingar i tolkningen av intervjuerna. I analysen använts en hermeneutisk tolkningsmetod där 
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vi använder vår förförståelse, våra tidigare erfarenheter som en tolkning utifrån vårt 

teoretiskbegrepp, juridiskt och moraliskt ansvar.   

5.7 Etiska överväganden  

I genomförandet av de två delstudierna har flera etiska aspekter beaktats. Dessa aspekter är 

kopplade till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utbildningsvetenskapliga studier ska 

följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer då det är viktigt att de som deltar i intervjuerna 

ska känna sig trygga att svara på frågor under en intervju.  

Vi har genomfört informationskravet genom att innan intervjun berätta för respondenten om 

studien; vilket syfte den har; vilka metoder som kommer att användas i studien; samt vilka följder 

och risker som forskningen kan medföra. Detta för att respondenterna ska kunna göra en 

bedömning angående om vad han eller hon vill ställa upp på en intervju (Vetenskapsrådets 2002).  

Vi har även tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att respondenterna själv har fått 

bestämma över sin medverkan. Detta innebär att hon/han när som helst har kunnat avbryta 

intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). En tredje aspekt som vi tagit hänsyn till och informerat 

respondenten om är konfidentialitetskravet. Det som menas med konfidentialitetskravet är att 

respondenternas identitet inte ska framkomma i arbetet och att studien skrivs på ett sådant sätt 

att det blir omöjligt för någon utomstående att identifiera respondenten (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då bland annat skolans lokalisering inte nämns och skolans egna antimobbningsprogram har ett 

fiktivt namn. Respondenterna i studie 1 har inga namn utan benämns lärare 1-4 och rektorn för 

att deras identitet inte ska framkomma. I studien är respondenternas personlighet inte avgörande 

utan det är deras roller i arbetet mot mobbing. Respondenterna i studie 2 har vi valt ge fiktiva 

könsneutrala namn för att på det sättet dölja deras identitet.  

Den fjärde och sista aspekten inom de etiska överväganden som vi informerade om var 

nyttjandekravet som innebär att den information som vi fått fram i intervju endast får användas 

vid forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

De olika kraven framfördes till respondenterna innan intervjuerna påbörjades för att de skulle 

känna till sina rättigheter som respondenter (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.8 Reflektion över metoden 

Studiens syfte är att tolka hur lärare ser på sitt och andras ansvar i mobbningsarbetet. Vi har gjort 

bedömningen att det bästa sättet att besvara våra frågeställningar är genom intervju med personal 

i skolan. Att observera personal i skolan eller att använda enkätundersökningar ger inte samma 

typ av svar på de frågor som sökts besvaras. Genom intervju kan, enligt vår bedömning, skolans 

personals egna tolkningar och syn på faktorer lättare komma fram. I samtalsintervjun kan 

respondenten prata fritt om ämnet och det blir lättare att ställa följdfrågor och på så sätt få ett 
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större djup i respondentens svar. Respondenten har innan intervjun blivit informerad om kraven 

från vetenskapsrådet och kan förhoppningsvis känna sig säkra med att berätta saker som de 

annars kanske inte hade svarat på. Det kan dock inte bevisas om personerna i intervjun pratar 

sanning, vilket skulle kunna påverka studieresultatet till viss del. 
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6 Resultat och Analys 

Som innan nämnt ser alla lärares ansvar i skolan lika ut. I läroplanen framkommer vilka regler 

som lärare ska följa, vilka är desamma för alla, men deras egna åsikter om hur ansvaret ser ut och 

vad de själva anser om det är helt individuellt. För att kunna tolka en lärares svar, är ett bra 

alternativ i denna studie att använda sig av den hermeneutiska tolkningen. Genom 

hermeneutikens tillvägagångssätt så tolkas transkriberingen utan oss som läsare efter våra 

erfarenheter och värderingar. Hermeneutiken är en tolkningslära, att tolka utsagor och 

handlingar.  I denna teori tolkar man studieobjektet i det här fallet respondenternas svar. 

Hermeneutiken används då vi tolkar respondenternas syn på juridiskt och moraliskt ansvar 

utifrån våra frågeställningar och teoretiska perspektiv.  

6.1 Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet för de två delstudierna i två separata delar. 

6.2 Delstudie 1 – Skolan med antimobbningsprogram 

6.2.1 Personalens beskrivning av skolan antimobbningsprogram  

På skolan används ett specifikt antimobbningsprogram, lärarna som deltog i intervjun fick frågan 

om vilket program som användes, svaren blev av två olika slag: 

  
”Lärare 1: Ja asså vi har ju nått som heter Hallon klubben”. 

”Lärare 2: Vi heter Hallon klubben” 

”Lärare 3: Vi på hela skolan arbetar med Friends”. 

”Lärare 4: Äh jaa, vi har ju jobbat med Friends”. 

Programmet som används på skolan heter Hallon klubben och är ett självständigt program 

och liknar Friends1 programmet. Ingen av lärarna vet varför man valde programmet, de berättar 

att det funnits sedan de blev anställda. De har aldrig ifrågasatt programmet och menar att det är 

ett bra program. Två av lärarna i intervjun tror att Friends används tillsammans med Hallon 

                                                 

1 Friends drivs som stiftelse med ordförande Sara Damber efter egna erfarenheter av mobbning i skolan. 

Programmet bygger på Olweus tolkning om betydelsen av att ha en bra miljö där elever, föräldrar och lärare är 

inblandade för att påverka skolan positivt. Framförallt ses eleverna som resurser där man lägger mycket kraft till 

kompisstödjare med tanke på att det är eleverna som startar mobbning så därför är det ett bra sätt att komma åt och 

framförallt förebygga mobbning. Programmet är framförallt förebyggande samt åtgärdsprogram när mobbning 

uppstår (Damber, 2012 s.20-27). 
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klubben. Dessa är lärare 3 och 4. Att de tror att Friends är programmet kan bero på att lärare 3 

har ett eget program i klassen som ligger närmare hennes egna dagliga arbete. Lärare 4 arbetar 

inte med något speciellt program och har därför inte tagit del av antimobbningsarbetet på samma 

sätt som de andra lärarna i studien, som på olika sätt är delaktiga i arbetet mot mobbning på ett 

mer konkret sätt.  

Två av lärarna arbetar på något sätt med mobbning, genom Hallon klubben eller deltagande i 

antimobbningsteamet. Det kan vara orsaken till varför de har kännedom om skolans officiella 

program som de andra lärarna inte har. Det kan även finnas ytterligare en anledning till att inte 

alla av lärarna har vetskap om vilket program som används på skolan. Detta blir synligt i rektorns 

resonemang kring det program som skolan arbetar utifrån: 

”Rektorn: Friends är i botten men asså egentligen är det Hallon klubben”. 

Och senare i intervjun sades: 

”Rektorn: Ja det är ett eget program (Hallon klubben)….Men principen är ganska lika, men 

Friends har kommit senare…. Men Friends har tagit mycket av hans modell (……), det var 

faktiskt han som var före dom” 

 Rektorns utsaga visar att sambandet mellan Friends och hallon klubben är otydligt, men att 

det på något sätt hör ihop med och liknar varandra. Det är svårt att förstå exakt hur utifrån den 

information som delges och det kan ju också vara en av anledningarna till varför vissa av lärarna 

är osäkra på vilket program som egentligen används. Hallon klubben är ett namn som funnits 

länge på skolan och enligt rektorn är Friends och Hallon klubben väldigt lika, skolan använder sig 

av Friends utbildningar och liknande. Det verkar som att skolan anammar Friends- programmet 

men använder Hallon klubben som namn.   

Vilket program som än används så är rektorn stolt och tycker att programmet är bra och det 

viktigt med utbildningar inom antimobbningsarbetet: Skolan deltar regelbundet i utbildningar 

inom området: 

”Rektorn: det handlar om utbildning hela tiden, och planerad utbildning, som kontinuerligt blir. 

Det tas upp i likabehandlingen”. 

 Hallon klubben har själva ingen utbildning inom området, utan skolan deltar i de utbildningar 

som erbjuds av organisationen Friends. Detta kan således förstås som ytterligare en faktor som 

bidrar till förvirringen som de facto används för att kunna göra ett bra arbete och för att veta hur 

man ska agera i olika situationer när mobbning uppstår. 

”Rektorn: asså ska sånt här fungera så måste man spä på, man måste komma in påt och få lite drag 

i galoscherna” 

Detta kan förstås som att för att skolan ska ha så lite mobbning som möjligt måste lärare vara 

utbildade och rektorn anser att gör man det inte ordentligt från början så blir det inte bra i 

slutändan. 
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Hallon klubben är som många andra ett av antimobbingsprogrammen som kostar pengar. 

Enligt rektorn på skolan erbjuds lärarna på skolan utbildning i arbetet mot mobbning, men 2 

menar att det oftast inte finns någon tid till att åka på utbildningar eller att arbetet går ut över 

annan tid, vilket säger emot det rektorn berättade. 

 
”2: han (rektor) är ju ytterst ansvarig dels att se till att vi har tid att kunna arbeta med det här, och 

sen kunna stötta när vi tillexempel vill göra någonting som utbilda oss och se till att vi får gå på 

det”. 

 

”Lärare 2: tiden som vi har Hallon klubben på den tiden har jag min rast eller ska jag ha min rast 

men det har jag inte. Så den dagen har jag ingen rast, så det är ju egentligen inte okej”. 

 

Tiden har alltid varit problematisk och 2 menar att hennes arbete går ut över annan tid och att 

det inte finns tid till utbildningar. I skolans likabehandlingsplan står det är lärarna får ta del av 

utbildningar inom antimobbningsarbetet för att kunna motverka mobbningen. Detta håller dock 

2 således inte med om.   

6.2.2 Likabehandlingsplan och läroplan – ett juridiskt ansvar 

Skolans likabehandlingsplan ligger ute på skolans hemsida så att elevernas föräldrar kan se den. 

Den revideras varje år och är enligt rektorn ett levande dokument som man ska lägga mycket krut 

på! När den ska revideras diskuteras den i varje arbetslag och förs sedan vidare till rektorn som 

beslutar om tillägg och ändring. Alla lärare är med och påverkar planen, men rektorn tar det 

slutgiltiga beslutet. Lärarna tycker att detta är bra, eftersom det är ett viktigt dokument som 

många lärare förlitar sig på: 

Lärare 4 ”Jo juste likabehandlingsplanen tycker jag är viktig och det som är bra är att den revideras 

varje år, och det är ju bra för att man glömmer bort hur det är”.  

Lärare 4 använder inget eget program utan förlitar sig på likabehandlingsplanen om mobbning 

uppstår. I skolans likabehandlingsplan står vad som är förbjudet att göra på skolan och mot 

varandra. Planen beskriver vad mobbning är och olika former av mobbning (fysisk, verbal etc.). 

Likabehandlingsplanen beskriver hur skolan arbetar förebyggande och vilket ansvar som ligger på 

lärare och elever utifrån bland annat diskrimineringslagen. Den tar upp hur mobbningsteamet 

arbetar åtgärdande och vilka olika steg som mobbningsteamet följer när de utreder mobbning. De 

olika stegen är att mobbningsteamet har samtal med de inblandade, de pratar med mentorer för 

eleverna som är inblandade, de kontaktar föräldrar de följer upp och utvärderar. Alla dokument 

sparas och förvaras i elevarkivet. 

En av lärarna kunde beskriva hur man arbetar åtgärdande mot mobbning. Denna lärare var 

lärare 1 som arbetar i antimobbningsteamet:  



26 
 

”Lärare 1: Absolut de vet jag, den är ganska väl påläst för det har ju varit ett par ärenden under 

hösten” 

Slutsatsen av lärare 1 uttalande kan tolkas, som att om hon inte hade haft fall skulle hon inte 

vara lika påläst och antagligen inte kunna den speciellt bra. Lärarna arbetar på olika sätt med 

förebyggande arbete mot mobbning. Lärarna påpekar starkt att det är rektorn tillsammans med 

mobbningsteamet som har det yttersta ansvaret i det åtgärdande mobbningsarbetet.  

Förebyggande 

En del av det förebyggande arbetet mot mobbning som lärarna och rektorn speciellt lyfter fram 

är att det ska vara en bra miljö och ett fungerande klimat på skolan och i klassrummen. Viktigt är 

framför allt att ha rastvaktssystem. Lärarna ska vara synliga på rasterna för att förebygga. Lärare 3 

och rektorn säger i intervjun: 

 
”Lärare 3: Både vuxna och barn som är utvalda ur klassen som har lite extra koll på skolgården” 

 

”Rektor: För att eleverna ska känna sig trygga under luncher och raster har personalen fastställda 

tider för rast-vandring” 

Rektorns citat är direkt taget ur skolans likabehandlingsplan som han skrev ut och läste upp 

under intervjun. Det skulle kunna tolkas som att rektorn inte kunde likabehandlingsplanen men 

också att han tycker den är viktig att visa upp. Detta resonemang stärks också då frågan om hur 

skolan arbetade förebyggande också lästes ur likabehandlingsplanen: 

”Rektorn: ja det ser du här (förebyggande arbetet) i likabehandlingsplanen, arbetet, som du ser”. 

Likabehandlingsplanen och allt som står i den kan förstås som en del av det juridiska ansvar 

som skolan måste förhålla sig till och som även berättar hur de arbetar mot mobbning på skolan. 

Lärarnas juridiska ansvar enligt rektorn är att följa de riktlinjer som presenteras i skolans olika 

juridiska dokument (likabehandlingsplan, läroplanen) och att lärarna alltid ska vara uppdaterade 

på dessa. I intervjuerna svarade lärarna på frågor om likabehandlingsplanen och deras ansvar 

utifrån dessa. Många svar blev:  

 
”Lärare 2: ja, de kan jag inte utantill”. 

”Lärare 3: det står i”.  

”Lärare 4 nu kommer jag inte ihåg”.  

 

Fyra av fem respondenter hade svårt att svara på frågan, den lärare som kunde berätta om 

likabehandlingsplanen var 1 som arbetar mycket med den genom antimobbningsteamet. Lärare 1 

behandlar likabehandlingsplanen ofta i verksamheten. Det visar varför just hon kan den och inga 

andra respondenter som inte arbetar med den. Det betyder att de som arbetar med 

mobbningsarbetet har kunskap om skolans juridiska ansvar. 
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Lärare har ansvar för eleverna på skolan, rektorn berättar att händer det något i en klass är det 

inte endast klasslärarens ansvar, utan alla lärares ansvar. Lärarnas ansvar, enligt dem själva, är att 

de har en skyldighet att se varje barn, att ge dem kunskap och det so2la 

”Lärare 2: alla har ju samma ansvar tycker jag, eftersom att det är ALLAS barn”. 

”Lärare 3: det viktiga är nog att se varje elev, inte bra sin egen klass heller, utan att om man har 

möjlighet, å de har man oftast att se till allt annat som händer på raster eller vad det nu kan vara”.  

Lärare 2 och 3 tycker att det är viktigt att se varje elev och inte bara till den egna klassen. På 

skolan så är alla elever alla lärares ansvar. Lärare 2 ser också att hennes uppgift är att vara en 

förebild till eleverna: 

”Lärare 2: Jag ser alla människor som dom är, acceptera alla som dom är, det är ett ansvar från min 

sida att förmedla till dom, och självklart få kunskaper på sin nivå”. 

Att vara en förebild är viktigt inom läraryrket, och visa eleverna att man accepterar alla som de är 

och förmedla det till dem. Lärare 2 beskriver det som grunden i det förebyggande arbetet mot 

mobbing. Enligt henne är det här man måste börja för att kunna göra skillnad. 1 använder ett 

ordspråk som hon lär ut till eleverna: 

”Lärare 1: jag brukar ha den gamla klyschan, behandla andra som du själv vill bli behandlad”. 

Hon menar att man dagligen måste prata med elever om hur man är en god kamrat och hur man 

behandlar varandra. 1 liksom 2 lägger menar, genom att lära elever hur man är mot varandra så 

bidrar det till minskning av mobbningen, eftersom eleverna behandla varandra med respekt och 

som man själv vill bli behandlad. De menar dock att det finns undantag och därför finns 

åtgärdande metoder. 

Åtgärdande 

Det åtgärdande ansvaret inom skolan anser lärarna är mobbningsteamets uppgift:  

”Lärare 3: jag för det vidare för att få hjälp” 

Lärare 3 menar att kan hon inte lösa problemen själv eller att det är så pass allvarligt lämnar hon 

över till antimobbningsteamet för att få hjälp. Lärare 3 och 4 anser att är det inga allvarliga 

händelser så går det att ta i klassrummet, är det mer allvarliga saker är det mobbningsteamets 

uppgift att sköta. Men bara för att de har det åtgärdande ansvaret betyder det inte att de har ett 

större ansvar: 

”Lärare 2: jag tycker inte att de har större ansvar utan det är dom som är huvudpersonerna när 

man ska försöka lösa problemet”. 

Lärare 1, som sitter i mobbningsteamet anser att det är deras ansvar att åtgärda problemen, 

men kommer det till att göra val som de inte kan göra har rektorn det avgörande ansvaret. 

Eftersom de andra lärarna anser att det är mobbningsteamet som ansvarar för det åtgärdande 
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arbetet kan inga av de andra lärarna beskriva åtgärdandet som finns beskrivet i 

likabehandlingsplanen. 

Det åtgärdande arbetet börjar med att någon form av mobbning uppdagas och 

antimobbningsteamet kontaktas för att prata med de olika parterna. Det är också 

mobbningsteamets ansvar att informera föräldrar om vad som har hänt och vad som kommer att 

hända. Men innan man kan åtgärda måste man upptäcka och detta är något som lärarna i 

intervjun ser som ett problem, speciellt i fråga om nätmobbning. Lärare 2 berättar att det inte 

kommit in några fall av nätmobbning, men att det för den sakens skull inte finns stämmer inte. 

Utan hon tror att lärarna inte är uppmärksamma på den sortens mobbning, vilket hon ser som ett 

problem.   

6.2.3 Att inte blunda - att ta ett moraliskt ansvar 

Det övergripande ansvaret tycker alla lärare att det är rektorn som har, men att all personal på 

skolan har ett ansvar att se alla elever. Detta säger alla respondenter förutom Lärare 4 som anser 

att det är hon som har det övergripande ansvaret för sin klass och menar på att det är henne som 

föräldrarna lägger ansvar på. Vad eleverna själva har för ansvar i mobbningsarbetet har lärarna 

svårt att svara på och hänvisade till olika juridiska dokument: 

”Lärare 3: eleverna har ju ett ansvar, de står iiii läroplanen” 

Lärare 3 kunde inte svara vad eleverna hade för ansvar utan hänvisade till läroplanen. Andra 

respondenter anser att elevernas ansvar i arbetet mot mobbning är: 

 
”Rektorn: dom har ett jätte ansvar. Att bland annat respektera varandra”. 

”Lärare 1: att visa varandra respekt”. 

”Lärare 4: att följa klassreglerna som finns”. 

 

Att följa reglerna som finns på skolan och att man ska visa varandra respekt anser 

respondenterna är elevernas största ansvar inte bara i mobbningsarbetet utan något som man 

alltid ska göra. lärare 2 anser att eleverna har en skyldighet i arbetet mot mobbning: 

”Lärare 2: de har en skyldighet att berätta om de har sett något annars är man medskyldig”.  

 

Detta kan vara ett problem som lastas elever som inte berättar, att elever inte berättar är att de 

inte vet att det är mobbning eller så är de rädda att bli kallade tjallare och att själva bli utsatta. För 

att elever ska våga lita på lärarna handlar det om att lärarna ska ta sitt ansvar för eleverna och 

genom förebyggande arbete kan man få eleverna mer uppmärksamma och våga berätta något 

som lärare 2 tycker är väldigt viktigt: 

”Men kommer ett barn och berättar något för oss behöver vi inte gå och säga att det här barnet sa 

si och så”.  
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Hanteras konfrontationer på detta sätt lämnar man ut de elever som vågar berätta och troligen 

inte kommer att göra det igen, vilket inte är ett sätt att stoppa mobbning. Att lyssna på eleverna 

och inte lämna ut dem har bäst verkan.  

Ansvaret är inte endast att se till att eleverna inte blir mobbade det gäller även personalen 

också, det gäller att inte blunda om personalen skulle bli utsatt för något. Det ansvaret gäller lika 

mycket för elever som lärare, Lärare 3 är den enda av lärarna och rektorn som kommenterar att 

personalen inte ska bli utsatt för något: 

”Lärare 3: eller vuxna också, inte bara barn. För likabehandlingsplanen gäller även oss”.  

Endast en av lärarna 1 har påpekat att lärarna har ett moraliskt ansvar mot eleverna och det är 

att man inte ska blunda för mobbningen:  

”Lärare 1: att se och ha öppna ögon, inte blunda för någonting utan verkligen, ser man någonting 

så tar man tag i det direkt, hellre än gång för mycket än inte alls”. 

Det moraliska ansvaret handlar om att skilja mellan rätt och fel och 1 tycker att det är fel att 

blunda för mobbningen för att man inte har tid att ta tag i det eller ser det inte som en allvarlig 

händelse. 1 säger i intervjun:  

”Lärare 1: har man inte sett något behöver man inte ta ansvar för det”.  

Att blunda för mobbningen gör inte att den stoppas utan fortsätter och det är lärarnas ansvar 

att se till att ingen elev blir utsatt. Blundar man för mobbningen bryter man enigt lärare 3 mot det 

juridiska ansvar som finns beskrivet i skolans dokument men också i lagen. Lärare ska inte blunda 

för mobbningen utan ta tag det direkt. Elevernas ansvar i en sådan situation är enligt lärare 2: 

”Lärare 2: Att man säger till om man ser något annars är man delaktig i mobbningen. Våga sätta 

ner foten!”. 

Om det gäller för eleverna, ser man på när mobbning pågår och inte berättar/ingriper så är man 

själv delaktig, då borde detta också gälla lärare som blundar för mobbningen. Lärarna är vuxna 

och ska vara förebilder till eleverna och har då ett juridiskt ansvar än eleverna. 

Föräldrar har också ett moraliskt ansvar enligt respondenterna, då skolan enligt lag är skyldiga 

att kontakta föräldrar om något händer deras barn  

Rektorn på skolan säger att arbetet mot mobbning är viktigt. Får man ett dåligt rykte så är det 

svårt att få bort, eftersom att föräldrar själva kan välja vilken skola de vill att barnen ska gå på så 

blir populära skolor förstahandsvalet: 

”rektorn: har man väl fått ett dåligt rykte så går det inte att få bort, det är därför som vi ser så 

allvarligt på mobbning…… och gör något direkt”. 
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6.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att lärarna som är delaktiga i mobbningsarbetet genom 

Hallon klubben och antimobbningsteamet mer om det juridiska ansvaret än lärarna som inte är 

med. Fortfarande återstår vissa oklarheter om vilket program som skolan använder, om det är 

Friends eller Hallon klubben som båda är självständiga program eller om det är en blandning av 

båda. Vilket program som än används anser lärarna att rektorn och antimobbningsteamet har det 

yttersta juridiska ansvaret i åtgärdandet av mobbning och att det förebyggande arbetet ligger på 

lärarna ute i klasserna. Förebyggande åtgärder är en bra miljö, att se alla elever och att inte blunda 

för mobbningen. Lärarna visar på det juridiska arbetet som finns beskrivet i 

likabehandlingsplanen och läroplanen men bara en av lärarna 1 kunde dessa utantill.  

Alla ska ha samma moraliska ansvar, alla har ansvar att se alla elever och inte bara den egna 

klassen. Lärare 1 anser att många lärare blundar för mobbningen och menar att det man inte ser 

behöver man inte ta ansvar för. Kriget mot att stoppa mobbningen förekommer inte bara i skolor 

utan högre upp i systemet, i riksdag och regering. Många olika faktorer är då med och påverkar 

hur mobbingsarbetet utformas, genom exempel ändringar i lagar. Vilket för oss till ett passande 

citat som avslut av Van Bocker (1998) han säger:  

”there is no system, there are only people – children don´t fall through cracks, they fall through 

fingers” (Eriksson m.fl. 2002 s89). 

Jag tolkar detta som att det spelar ingen roll vad man har för system exempel 

antimobbningsprogram för att stoppa mobbningen, utan det är vuxnas och framförallt lärarnas 

moraliska ansvar i form engagemang och vilja som kan stoppa mobbningen, som sagt, barn faller 

inte genom spricker, de faller genom fingrar.  

6.3 Delstudie 2 – Skolan utan antimobbningsprogram 

Här nedan redovisas och analyseras resultatet för delstudie 2. Redovisningen och analysen 

kommer att ske genom en kategorisk uppläggning med de fyra underrubrikerna ”Det juridiska 

ansvaret”, ”Det moraliska ansvaret – vuxenansvar”, ”Arbetsmiljö – elevansvar” och ”Allas 

ansvar”. 

I slutet av avsnittet sammanfattas resultatet i en resultatsammanfattning. 

6.3.1 Det juridiska ansvaret – Skolans uppdrag 

Något som alla respondenter nämner flera gånger under intervjuerna är att personalen på skolan 

har ett juridiskt ansvar gentemot eleverna som består av att ta tag i mobbning när det uppdagas. 

Rektorn anknyter till det juridiska ansvaret och berättar om den nya skollagen och nya läroplanen 

med tydlig värdegrund, människosyn och människovärde som ska genomsyra verksamheten:  
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Rektorn: ”I vår läroplan står det väldigt tydligt om värdegrunden, människosynen och 

människovärdet. Att det ska genomsyra skolan i alla lektioner och alla raster”.  

I citatet ovan belyser rektorn det juridiska ansvaret, som denne menar ska genomsyra all 

undervisning på skolan. Att jobba enligt läroplanen, berättar rektorn, kan verka lättare när man 

läser styrdokumenten än vad det är i verkligheten. Och beskriver det så här:  

Rektorn: ”Om man jobbar rätt i vårt uppdrag, om man kan isolera skolan som ett vakuum, vilket 

är svårt att göra i samhället”. 

Rektorn fortsätter med att berätta om att om skolan vore i ett vakuum, skulle arbetet mot 

mobbning aldrig vara något problem och skolan skulle i så fall se annorlunda ut. Men eftersom 

skolan inte är i något, vakuum påverkas verksamheten hela tiden av faktorer runtomkring skolan.  

Därefter berättar rektorn om skolans antimobbningsarbete. Rektorn på skolan har valt att inte 

utgå ifrån något speciellt utformat antimobbningsprogram. Rektorn berättar att de på skolan 

istället har valt att plocka ihop delar från olika program för att på det sättet få något som fungerar 

bra i just den här skolan och därmed är anpassat efter skolans behov. Rektorn förklarar 

metodvalet så här: 

Rektorn: ”Om det hade funnits en metod som var bevisad att den fungerar skulle nog alla skolor 

använda sig av den, eftersom denna metod inte existerar gör man det bästa man kan för att 

förebygga mobbning”. 

Rektorn beskriver att det kan vara svårt att välja endast ett program att utgå ifrån när man jobbar 

med antimobbningsarbete då det ska vila på vetenskapliggrund och vara beprövat, samt fungera i 

en specifik verksamhet. Eftersom det finns många utformade program att välja mellan och 

rektorn inte anser att något av dessa är tillräckligt bra för att användas på skolan är det ett 

medvetet val som rektorn gör i arbetet mot mobbning. Rektorn fortsätter berätta om arbetet med 

att vara rektor och det ansvar som ligger på rektorn att välja och prioritera det bästa för skolan. 

Så här beskriver rektorn sitt arbete med detta:  

Rektorn: ”Det är en spännande sak med rektorsjobbet. Man både är rektor, polis, åklagare, 

försvarsadvokat och ansvarig för verksamheten samtidigt. Det kan bli lite snärjigt ibland”. 

Att det ibland kan bli stressigt och att det gäller att prioritera är något som rektorn kommer 

tillbaka till flera gånger under intervjun och betonar även själv att man ofta hamnar i olika val där 

det gäller att prioritera mellan val sådant som egentligen är lika viktigt. 

När det gäller det juridiska ansvar betonar alla lärarrespondenter i studien att det är rektorn 

som är huvudman på skolan och den person som har det störta juridiska ansvaret för ett 

fungerande antimobbningsarbete. En av respondenterna, Robin, är samtidigt angelägen om att 

framföra att ett fungerande antimobbningsarbete inte bara är rektorns juridiska ansvar, utan även 

all personals ansvar på skolan. Speciellt i det dagliga arbetet, vilket citatet nedan från Robin 

understryker: 
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Robin: ”Det är även lärarnas ansvar, speciellt under lektionerna och rasterna i vardagen” 

Alex, läraren som även sitter med i antimobbningsgruppen på skolan beskrev 

ansvarsfördelningen i antimobbningsarbetet som en pyramid: 

Alex: ”Det är som en pyramid, där elever och lärare är i botten och antimobbningsgruppen 

tillsammans med rektorn har en delad topplacering i pyramiden”.  

Denna form typ av ansvarspyramid kan även tydligt skönjas i de övriga respondenternas 

redogörelser, speciellt när de berättar om det åtgärdade arbetet. I detta arbete är det skolans 

rektor, tillsammans med antimobbningsgruppen, som arbetar för att lösa situationer som kan ha 

uppstått. Detta för att rektorn är huvudman på skolan och ska ta de avgörande besluten. 

Däremot säger Alex att det är alla lärares ansvar att skicka vidare ärenden som kommer fram till 

deras vetskap till antimobbningsgruppen. Denna fördelning av arbetet tar även Love upp i 

intervjuerna genom att säga: 

Love: ”Rektorn ska vara med i hela processen och se till att det löser sig. Rektorn har ju det högsta 

ansvaret på skolan. Även fast antimobbningsgruppen kanske mer gör det fysiskt på skolgolvet.”  

Att belysa rektorns delaktighet i ansvarstagandet i det åtgärdande arbete mot mobbning är även 

någonting Kim gör under intervjun.  

I kommunen finns det nolltoleransen mot mobbning, berättar rektorn, men menar att det är 

svårt att mäta mobbningsärenden då det även finns ett mörkertal av sådana. Få inrapporterade 

mobbningsfall kan enligt rektorn bero på två anledningar. Den första är att det inte finns någon 

mobbning på skolorna och man därmed har nått sitt mål. Det kan även bero på att skolor väljer 

att inte anmäla för att behålla ett bra rykte och nå målen som kommunen har i nolltoleransen 

Rektorn avslutar området om nolltolerans med att säga:  

Rektorn: ”Det är komplicerat. Hur mäter man nolltoleransen egentligen?” 

Här visar rektorn på att bara för att man beslutar något och att det finns ett juridiskt ansvar som 

ska följas, handlar ansvar om mycket mer. När det handlar om nolltolerans gäller det att skolan 

tar ett moraliskt ansvar och väljer att se när något händer. Även fast själva beslutet om 

nolltolerans är ett juridiskt beslut som vilar på ett juridiskt ansvar om att alla barn ska känna sig 

trygga i skolan, krävs även ett moraliskt ansvar för att förhindra mobbningen.  

6.3.2 Det moraliska ansvaret – Vuxenansvar 

Alla respondenter kommer ständigt tillbaka under intervjuerna till att alla kring skolan har ett 

moraliskt ansvar för att förebygga mobbning. När frågan ställs vilka just dessa alla är svarar 

respondenterna att det är alla människor som är i nära anslutning till skolan, till exempel lärare, 

fritidspersonal, vaktmästare, matsalspersonal, föräldrar och rektorer. Eftersom alla respondenter 

anser att det är allas ansvar att förebygga mobbning, kan man tolka en enighet i personalen i 
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denna fråga. Alex, läraren som även sitter med i antimobbningsgruppen, försöker beskriva var 

mobbning på skolan sker: 

Alex: ”Det är sällan under undervisning som mobbning sker utan när lärare och annan personal 

inte ser och det är då viktigt att all personal även vaktmästare och matsalspersonal på skolan 

jobbar mot samma mål.  

Alex beskriver vidare att det kan vara svårt som lärare att vara på alla ställen samtidigt där 

eleverna är och att det ibland kan kännas som om att man inte räcker till. Alex betonar då det 

som sagts innan, att alla på skolan har ansvar och inte bara den enskilda klassläraren.  

Love, en av de andra respondenterna, pratar om att skolan tillsammans med elevernas 

föräldrar har ett delat ansvar för antimobbningsarbetet: 

Love: ”Skolan kan inte ta på sig ansvaret för allt som barn gör på fritiden. Men vi kommer heller 

aldrig ifrån att påverkas av deras fritid. Så föräldrarna har självklart ett ansvar.  

Med detta menar Love att skolans personal och elevernas föräldrar delar på det moraliska 

ansvaret kring antimobbningsarbetet, då skolan omöjligt kan ta ansvar för vad eleverna gör på 

fritiden. Som förälder är man huvudansvarig för sitt barn men man kan aldrig rå över vad ens 

barn gör eller säger men man kan ändå hjälpa barnet att ta ett ansvar och rätta till om något blir 

fel. Love säger även att lärarna på skolan gärna uppmanar föräldrarna att ringa hem till varandra 

när olika situationer uppstår. Att göra på så sätt är något som flera av respondenterna nämner i 

intervjuerna. Kim, en av de andra respondenterna som också berättar om föräldraansvaret säger 

så här: 

Kim: ”Skolan och hemmet ska vävas ihop” 

Kim menar att föräldrar inte kan säga att det som händer i skolan bryr vi oss inte om hemma. 

Kim fortsätter berätta att det dock är upp till föräldrarna att avgöra hur delaktiga de vill vara i sina 

barns skolsituation och skolutveckling. Ibland vill man som lärare tvinga föräldrarna att bry sig 

om mera, men tyvärr finns det ingen lag om detta, fortsätter Kim. Rektorn påpekar under 

intervjun att föräldrarna har det fostransmässiga ansvaret över sitt barn, både det juridiska och 

moraliska ansvaret. De kan vara med och påverka vad deras barn gör på fritiden och därmed 

underlätta för barnet att leka med olika barn och reda ut konflikter. Alex, läraren som är med i 

antimobbningsgruppen ställde sig frågan: 

Alex: ”Hur mycket har personal på skolan med elevernas fritid att göra?” 

Alex svarar själv på frågan genom att säga att de i undervisningen kan informera, hålla ögon och 

öron öppna och jobba förebyggande, men att de inte kan styra över elevers handlingar utan 

istället kan hjälpa dem att rätta till situationer som blivit fel. Kim som jobbar som idrottslärare 

berättar att när man jobbar som idrottslärare har man alla elever på skolan och kan därför lättare 

märka av olika mönster. Speciellt i något fysiskt som idrott. Kim beskriver det så här: 
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Kim: ”Man märker när någon inte vill vara med eller byta om i omklädningsrummet”.  

Just i omklädningsrummet före och efter idrotten kan vara ett ställe där personal har svårt att se 

allt. Därför anser läraren att det är extra viktigt att man lyssnar på eleverna och håller ögon och 

öron öppna om man ser eller hör något som inte känns rätt. De intervjuade lärarna är eniga om 

att om man ser något måste man regera direkt.  

Att avgöra om en situation är mobbning kan ibland vara lite komplicerat. Kim beskriver det så 

här: 

Kim: ”Eftersom många barn själva har svårt att veta vad som är mobbning och vad som är att vara 

ovänner en gång, kan det snabbt bli att barnen säger, utan att tänka igenom, att de är mobbade. Då 

är det viktigt att vi i klassen pratar öppet om mobbning och kanske ser filmer som sedan 

diskuteras. 

Kim fortsätter att berätta att de som avgör om en situation är mobbning eller inte är 

antimobbningsgruppen tillsammans med rektorn. Den aktuella situationen bedöms efter att 

antimobbningsgruppen pratat med de berörda eleverna samt berörda lärare i skolan om den 

aktuella uppkomna situationen och att antimobbningsgruppen då är lyhörda för det.  

En lärare uttryckte att det inte handlar om läraransvar utan om människan och att människan 

har ett vuxenansvar gentemot barnen. Man ska inte fördela ansvaret utan se det i en helhet - för 

alla barn är skolans barn. Det spelar ingen roll vad du jobbar med på skolan eller om den utsatta 

eleven gå i din klass eller inte. Alla har ett ansvar. 

6.3.3 Kamratmiljö – Elevansvar 

För att undvika mobbning i skolan är det viktigt med ett bra arbetsklimat och en bra kamratmiljö. 

Detta är alla respondenter i delstudie 2 överens om. Genom att ha en fungerande kamratmiljö i 

skolan menar Robin, en av respondenterna, blir arbetsklimatet samtidigt bättre. Viktigt är då att 

skolan jobbar med att få en bra so2l gemenskap och att eleverna lär sig ta ansvar för hur man 

beter sig, vilket lärarna säger att de jobbar med i klassrummet. Rektorn berättade att varje år har 

skolan temadagar där grupper blandas från alla årskurser. Dessa temadagar är ett av alla arbeten 

mot en bra so2l gemenskap i skolan. Temadagarna kan även göra att de äldre eleverna känns 

mindre skrämmande, vilket är ett av syftena enlig rektorn: 

Rektorn: ” Det är ofta så att de yngre eleverna i skolan tycker att de äldre är skämmande” 

Denna spänning mellan de yngre och äldre eleverna försöker skolan arbeta bort genom 

faddersystem. Årskurs ett har faddrar i årskurs 4, årskurs två har faddrar i årskurs 5 och de i 

årskurs tre har dem i årskurs sex.  

Kim: Vi har faddrar som vi träffar ibland. Och det är jätte bra. Dels för att de små barnen ska 

känna sig trygga och kan känna att det är okej att få hjälp av dom och att de större barnen inte är 

farliga eller läskiga.  
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Under terminerna ordnas aktiviteter tillsammans med faddrarna och lärarna hoppas genom detta 

att de äldre blir mindre skrämmande och de yngre ska våga fråga om hjälp om det skulle behövas. 

Lärarna för de äldre eleverna berättar att de brukar påminna eleverna om att de är bland de 

största på skolan och nu är förebilder för de yngre. 

Rektorn berättade att det är viktigt att lyssna på eleverna i arbetet föra att skapa ett bra 

arbetsklimat och en god kamratmiljö. Rektorn berättade också att eleverna varje år får göra en 

utvärdering av skolan.  

Rektorn: ”En viktig åtgärd i arbetet mot ett bra klimat i skolan är att eleverna är med och gör en 

utvärdering där vi ser vad det är på skolgården eller på skolan som är de svaga punkterna.  

Rektorn berättar att utvärderingen består av frågor kring hur de trivs och om de själva blivit 

utsatta för något eller om de har sett att andra har blivit det. Den andra delen av undersökningen 

består av en översikt över skolområdet och på den ska de markera där de känner sig som mest 

otrygga. Enligt rektorn har fotbollsplanen varit ett sådant ställe, men det är nu åtgärdat genom 

ändrade regler och rastvaktsystem.  

Även i klassrummet jobbar eleverna och lärarna för att skapa ett bra arbetsklimat och 

kamratmiljö.  

Love: ”Nästan varje dag händer något som man måste ta upp med barnen om hur man beter sig. 

Vi i min klass gjorde vid ett tillfälle nya regler som skulle komplettera de gamla som vi redan hade i 

klassen. Då kom klassen själva på väldigt bra regler som att man inte får ha hemligheter, skicka 

hemliga lappar och viska till varandra. Jag har den uppfattningen att barnen oftast vill ha regler i 

klassrummet”.  

Det Love berättar om är ett sätt att jobba med arbetsklimatet och kamratmiljön. Kim berättar om 

ett annat sätt att jobba på för att få ett bra arbetsklimat och kamratmiljö i klassen. De gör 

övningar med barnen där de sedan får diskutera vad som är rätt eller fel samt hur man kan göra i 

olika situationer som kan uppstå. Detta för att eleverna ska lära sig hur man beter sig samt lära sig 

hur man kan göra när man ser att någon annan bli illa behandlad.  

Kim reagerar starkt på ordspråket ”behandla andra som du själv vill bli behandlad” och menar 

att: 

Kim: ”Alla är olika och att vissa tål en knuff i ryggen medan andra inte gör det på samma sätt. Jag 

kör stenhårt med att man måste lyssna på varandra och att nej, är ett nej”. 

Kim tar här upp människors olikheter samt vikten av dess betydelse. Kim fortsätter i intervjun 

med att berätta om det egenansvar som finns hos en människa och vikten av att detta lärs ut.  

6.3.4 Allas ansvar 

När frågan om kring antimobbningsarbetet kom upp under intervjuerna svarar respondenterna 

ungefär samma sak. 
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Rektorn: ”Alla har ett jätte stort ansvar, lika stort”. 

Alex: ”För att antimobbningsarbetet ska fungera måste alla på skolan ta sitt ansvar”. 

Love: ”Alla har ett ansvar för alla barnen på skolan”. 

Kim: ”Men jag tycker att det är vårt gemensamma ansvar”. 

Robin: ”Jag tycker alla har ett ansvar oavsett vad du jobbar med på skolan, alla barn är skolans 

barn”. 

Respondenternas svar kring ansvar i antimobbningsarbetet tolkas som att de är överens om att 

alla på skolan har ett gemensamt ansvar för det förebyggande arbetet.  

Respondenterna fick själva ge en definition av begreppet ansvar. Alex egen definition av ansvar 

är: 

Alex: ”Att det är att stå upp för vad som är rätt och fel.”  

Alex hänvisar till det moraliska ansvar genom att fortsätta säga att just uttrycket rätt och fel är en 

tyckefråga som är väldigt personlig och att det handlar om att ingripa och att vara vuxen.  

Love vill definiera ansvar genom att säga: 

Love ”Ansvar är när man gör det som krävs och att man inom skolan har mer ansvar än det 

yrkesmässiga utan att det även handlar om att vara medmänniska”.  

Love hänvisar här till det moraliska ansvaret som ligger på en människa. Även Robin i sin 

definition av ansvar tar upp medmänniskans roll: 

Robin: ”Ansvar är att göra det som krävs av än. Oavsett om det är som medmänniska eller 

arbetet”.  

Förutom medmänniskans roll i ansvarstagandet hänvisar både Love och Robin till att man ska 

göra det som krävs av en. Här handlar det både om det juridiska- och det moraliska ansvaret då 

olika lagar berör lärares juridiska ansvar. Samt ett moraliskt ansvar genom att göra det som krävs, 

allt man kan, för att komma till rätta med ett juridiskt beslut. Ett juridiskt beslut om ett 

ansvarstagande.  

Kims definition skiljer sig lite ifrån Love och Robins: 

Kim: ”Att man tar ansvar för sina handlingar och är medveten vilka konsekvenser handlingarna 

kan få”. 

Kims definition av begreppet ”Ansvar” är mer konkret än Robin och Loves och handlar om 

handlingar i vardagen. Kims definition står i kontrast till rektorns som även hon pratar om 

handlingar men även om teorin om kunskapsuppdraget som finns i skolan: 

Rektorn: ”Det handlar om flera saker, att ta ansvar för sina egna handlingar men även att ta ansvar 

för kunskapsuppdraget, att man är i skolan för att lära sig någonting”.  

Rektorn fortsätter berätta att ansvar hänger ihop med rättigheter och skyldigheter. Rektorn 

jämför med hur det var för 10-15 år sedan då barnens rättigheter stod i fokus och berättar att 

man nu även börjat prata om skyldigheter, att det är som en pendel som svänger fram och 
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tillbaka, men att allt grundar sig i att alla har både rättigheter och skyldigheter, vilket är att ha ett 

ansvar.  

6.3.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis beskriver lärarna att de själva har ett stort ansvar för att 

antimobbningsarbetet ska fungera, även fast de hänvisar till rektorn som den person som har 

huvudansvaret för arbetet. I studien hänvisar respondenterna till läroplanen om lärarnas ansvar 

gentemot eleverna i ett värdegrundsarbete. Men trots att det står i läroplanen och skollagen att 

mobbning inte får förekomma är respondenterna eniga om att det är de vuxnas ansvar att arbeta 

förebyggande för att få stopp på mobbningen. De är även överrens om att alla på skolan har ett 

lika stort ansvar gentemot alla elever på skolan och att det inte spelar någon roll vilken klass 

eleven som mobbningen berör går i, utan att alla elever på skolan är skolans elever och därmed all 

personals ansvar.  
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7 Diskussion  

Denna studie har behandlat lärares syn på ansvar kopplat till antimobbningsarbetet. Syftet har 

varit att belysa lärares uppfattning om olika former av ansvar och mer specifikt deras synpunkter 

och värderingar kring ansvar i relation till skolans antimobbningsarbete. I detta kapitel diskuteras 

studiens resultat, under rubrikerna antimobbningsarbete; juridiskt ansvar; etiskt och moraliskt 

ansvar. Kapitlet avslutas men en sammanfattning och en slutsats av diskussionen. 

7.1 Antimobbningsarbete 

I studiernas resultat framkommer det att personalen på de tv utvalda skolorna beskriver arbetar 

på olika sätt i arbetet mot mobbning. Skolan i delstudie 1 använder sig av ett 

antimobbningsprogram som heter Hallon klubben. Det råder oklarheter bland lärarna på skolan 

om vilket program som används. Lärarna som är engagerade i antimobbningsprogrammet genom 

exempelvis antimobbningsteamet har mer kunskap om programmet än andra lärare. Skolan 

använder mycket av Friends metoder och går på Friends utbildningar, men kallar sig ändå Hallon 

klubben. Genom respondenternas uttalanden uppfattas det som att skolan använder Friends 

programmet och endast använder Hallon klubben som namn, som skolan verkar ha svårt att byta 

ut.  

I delstudie 2 användes inget specifikt program, utan delar av många olika program. Detta 

beror enligt rektorn på att det inte finns en metod som bevisats fungera. Skolverket har i en 

undersökning kommit fram till att inget helt program kan rekommenderas (2011a s.6). Rektorn 

menar att man därför gör så gott man kan i det förebyggande arbetet. All skolor idag arbetar på 

olika sätt mot mobbning. Det som gör skillnad är lärarnas attityder till arbetet mot mobbning. Att 

använda sig av ett specifikt program har i studien visat sig obetydligt och snarare bättre att lärare 

får välja att arbete som de själva anser bäst. Enligt Skolverket (2009 s.5) så bedriver alla skolor 

idag ett omfattande arbete mot mobbningen, alla skolor arbetar olika, det viktigaste är dock hur 

lärares attityder till mobbning ser ut.  

Respondenterna anser liksom Eriksson m.fl. (2002 s.14) visar att om skolans personal har en 

enad uppfattning om hur agerandet mot mobbning ska se ut kan mobbning motverkas. Att lärare 

agerar på samma sätt när mobbning uppstår är en avgörande faktor i arbetet mot mobbning.  I 

sin första bok skrev Olweus (1973) om behovet av ett handlingsprogram mot att förebygga och 

direkt åtgärda mobbning. Det är i det förebyggande arbetet i skolan som störst vikt ska läggas, 

om man arbetar förebyggande på ett sätt som motverkar mobbning reduceras det åtgärdande 

arbetet men ska självklart alltid finnas nära till hands när mobbning uppstår. Alla lärare arbetar 

dock på olika sätt med det förebyggande arbetet och liksom Eriksson (2002 s.14) så anser 

respondenterna att det förebyggande arbetet är det viktigaste arbetet.  



39 
 

7.1.1 Förebyggande arbete och personalers ansvar 

I båda studierna säger respondenterna att det är deras ansvar som lärare att arbeta med det 

förebyggande arbetet som är ett långsiktigt arbete och att antimobbningsteamets uppgift främst är 

att åtgärda och inte att förebygga. Att det åtgärdande arbetet ligger på mobbningsteamet kan 

skapa problem då lärarna tappar den konflikthantering som behövs i yrket. Colnerud (1995 s.113-

139) anser också att det i skolan alltid uppstår konflikter och att både elever och vuxna behöver 

ha de verktyg som behövs. Om lärarna inte själva kan hantera en konflikt hur ska då eleverna veta 

hur man ska göra?  

Ansvaret i studie 1 ligger på lärarna och inte rektorn eftersom att rektorn inte är ute på 

rasterna eller delaktig i någon form av undervisning och inte i kontakt med eleverna på samma 

sätt som lärarna. I delstudie 2 säger respondenterna att rektorn har det yttersta ansvaret för ett 

fungerande arbete mot mobbning men att lärarna har ett stort ansvar i det vardagliga arbetet mot 

mobbning. Då genom att i undervisning skapa en god kamratmiljö i skolan och klassen, göra 

övningar och prata öppet om mobbning samt ordna temadagar på skolan för att undvika 

spänningen som finns mellan de yngre och äldre eleverna i skolan. Att skapa bra kamratmiljö i 

klassen och skolan är något som vi liksom Høiby (2002) betonar starkt att man ska lägga stor 

fokus på. 

I studierna lyfter respondenterna i enlighet med Höistad (2005 s. 140-145) och Høiby (2002 

s.31-33) fram några olika faktorer som kan motverkar mobbning. Dessa kan vara rastvaktsystem, 

att ha ett bra klimat på skolan, och att ha engagerade lärare. 

Elevansvar, kamratskap och skolmiljö 

Genom Hallon klubben på skolan används kamratstödjare som har lite extra koll på skolgården, 

respondenterna menar att genom kamratstödjarna så får lärarna extra ögon och öron eftersom att 

mobbningen sker när vuxna inte ser.  Det ligger i linje med Höistad (2005 s.112) som menar att 

genom kamratstödjarna på skolan kan man arbeta förebyggande.  

I delstudie 2 är respondenterna liksom Høiby (2002 s.31-32) noga med att framföra vikten av 

att jobba med en bra kamratmiljö och arbetsklimat i skolan. Respondenterna belyser lärares 

ansvar med att arbeta förebyggande i klassen mot mobbning genom exempelvis övningar och 

vara förebild till eleverna. Att arbeta för att få ett bra klimat i skolan är något som rektorerna i 

studien jobbar hårt med och de menar som Høiby (2002 s.31-32), som också skriver att genom 

lärare är medvetna om vilken betydelse ett bra kamratskap har för eleverna kan detta leda till en 

tryggare miljö som gör att fler elever trivs i skolan. Genom en god kamratskap kan man skapa en 

bra miljö som gör att fler trivs i skolan, om man då inte har ett bra klimat, är det så att 

mobbningen av elever då ökar? Självklart spelar många olika faktorer in i det förebyggande 

arbetet men ändå är kamratskap och en bra miljö i skolan viktigt i det förebyggande arbetet. 
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Utbildning och ökat ansvar 

Rektorn i delstudie 1 anser att utbildning i antimobbningsarbetet är viktigt och att det är viktigt 

att man gör det bra från början och sedan fortsätter kontinuerligt så att lärare alltid är 

uppdaterade. I delstudie 1 anser en av respondenterna att det inte finns tid eller resurser till att 

utbilda sig, men enligt rektorn är det viktigt att göra utbildningar kontinuerligt och att man lägger 

stor vikt på det så att skola blir så bra som möjligt. Då kan man fundera på hur mycket utbildning 

lärarna får, denna fråga får här inget svar då ordet står mellan rektorn och en av lärarna. I 

delstudie 2 nämns inte ens utbildningar inom mobbningsarbetet vilket kan visa på att inga 

utbildningar förekommer. Detta är ett problem då mobbningen förändras övertiden, innan fanns 

mobbning och idag finns även nätmobbning och om lärarna inte blir uppdaterade på hur 

nätmobbning ter sig idag kan den inte stoppas. Därför är utbildningar inom mobbningsarbetet 

väldigt viktiga för att lärare skall kunna ta sitt ansvar och detta är något som också Bengtsson och 

Svensson (2011 s.28-35) förespråkar, att genom kunskap finns makt att påverka och göra skillnad.  

Rigby (2001 i Eriksson m.fl. 2002 s.91) beskrivet att det finns vetenskapligt bevisat att mobbning 

på skolor reducera om hela skolan har en helhetssyn på mobbning. Om alla ska ha samma syn 

måste skolan grundligt gå igenom det regler som ska finnas på skolan och att kontinuerligt utbilda 

sig inom området. Detta anser både forskare och respondenter. 

7.1.2 Åtgärdande arbete och ansvar 

Åtgärdande arbete är enligt studie 1 antimobbningsteamets uppgift och inte lärarnas. 

Antimobbningsteamet har ansvar för åtgärder och bland annat kontakt med föräldrar, men finns 

det beslut som de inte kan ta är det rektorns ansvar att besluta. Ingen litteratur har tagit upp att 

det är mobbningsteamets hela ansvar att sköta det åtgärdande arbetet, utan deras ansvar är att ha 

samtalen med de inblandade och att hjälpa övriga lärare med arbetet. I Skolverket (2009 s.108) 

beskrivs antimobbningsteamet utifrån Friends metod som en grupp vuxna som ska leda arbetet 

mot mobbning och trakasserier, alltså inte ta hela ansvaret som många respondenter beskrev.  

I studie 2 ser en av de intervjuade lärarna det som en triangel där rektorn och 

antimobbningsteamet är överst i ansvarsskalan sedan lärare och elever.  

Antimobbningsteamet och rektorn jobbar nära varandra i det åtgärdande arbetet och 

tillsammans ser de över situationer som uppkommer och kommer överrens om vilka åtgärder 

som ska läggas in. Antimobbningsteamet betonar starkt att de vill ha med rektorn i de beslut som 

tas eftersom rektorn har det övergripande ansvaret för verksamheten och eleverna på skolan. Att 

rektorn har det yttersta ansvaret enligt lärarna på skolan är för att det står i läroplanen, Lgr11 

(Skolverket 2011). Antimobbningsteamet kan lämna över svåra beslut till rektorn, ska detta ske 

måste rektorn ha all den information om fallet som lärarna besitter annars kan fel beslut fattas. 

Därför kan det vara bra att rektorn i samråd med klassläraren/lärarna, antimobbningsteamet och 

rektorn har ett samtal innan beslut fattas.  
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Antimobbningsteam och ansvar 

Båda delstudierna har ett antimobbningsteam som arbetar med åtgärdandet av mobbning. 

Respondenterna i båda studierna anser att när mobbningen inte går att lösa i det egna klasrummet 

övergår ansvaret till antimobbningsteamet som har det övergripande ansvaret tillsammans med 

rektorn. Att respondenterna anser att antimobbningsteamet har det övergripande ansvaret inom 

mobbning kan göra att de direkt skjuter över problemet på dem och inte själva konfronterar 

problemet vilket kan göra att lärarna i enkla konflikter skickar över ansvaret på teamet för att det 

är lättare eller för att slippa ta tag i det själva. Som tidigare nämnts så anser Skolverket (2009 

s.108) utifrån Friends att antimobbningsteamets uppgift är att leda arbetet och inte ha det hela 

ansvaret. 

7.2 Juridiskt ansvar 

Resultatet av studien visar att lärare och rektorer på båda skolorna beskriver att de har ett 

juridiskt ansvar gentemot eleverna och de är också överens om att detta juridiska ansvar i arbetet 

mot mobbning kommer från juridiska styrdokument som berör skolan, till exempel skollagen, 

läroplanen och andra lagar. Rektorerna i studien är de respondenter som berör det juridiska 

ansvaret tydligast genom att referera till den värdegrund, människosyn och människovärde som 

finns beskriven i Lgr 11 (Skolverket 2011) och som belyser vikten av att dessa styrdokument 

genomsyrar verksamheten i hela skolan. I likhet med respondenternas åsikter om det juridiska 

ansvaret skriver Bengtsson och Svensson (2011, s. 38-39) att alla som är verksamma på skolan 

har sin utgångspunkt i det juridiska ansvaret. Att ha ett juridiskt ansvar gentemot andra 

människor har i studien visat sig ha vissa svårigheter. Detta belyses särskilt under intervjun med 

rektorn i studie 2, att denne anser att svårigheter i antimobbningsarbetet uppstår när fler faktorer 

påverkar skolans värld. Det kan till exempel vara faktorer som handlar om hemförhållanden, 

personliga svårigheter eller om skolsituation. Rektorn åsyftar här att om dessa faktorer inte hade 

existerat, utan om alla människor hade haft samma bakgrund och fungerat på exakt samma sätt, 

då hade arbetet mot mobbning inte varit några problem, men nu är verkligheten inte så. En 

annan svårighet med det juridiska ansvaret som rektorerna tar upp är att de hela tiden ställs inför 

olika val. Val som ibland kan vara svåra att ta beslut i när frågeställningarna är av likvärdig 

karaktär. När sådana val ska göras kan det ibland vara problem med att man styrs av lagar och 

förordningar.  Studien visar på att dessa svårigheter kan bero på att det finns flera faktorer som 

spelar in i antimobbningsarbetet. Ett exempel på detta kan vara när en ny skollag träder i kraft 

som leder till att skolans dokument och verksamhet måste arbetas om. Detta medför mer arbete 

på skolan under en begränsad tid och prioriteringar får göras. De val som rektorerna här hänvisar 

till kan kopplas till Bengtsson och Svensson (2011 s.19-20) förklaring av ansvarskänslan som 

utvecklas i situationer där man måste välja mellan vad som är rätt och fel. Men även till Colnerud 

(1995 s.26) som belyser svårigheten i läraryrket då lärare ska följa det moraliska såväl som det 

juridiska ansvaret som åligger dem, vilket inte alltid är lätt. 
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Under kapitlet ”Tidigare forskning” i denna studie, skrivs det om skolans juridiska styrning.  

De lagar och förordningar som hittills diskuterats hör till den statliga styrningen men även 

kommunen kan ge direktiv som skolan ska arbeta efter. Ett exempel på ett sådant direktiv som 

tas upp i studien är den nolltolerans mot mobbning som en av kommunerna satt upp. I studiens 

resultat framkommer det att rektorn i den kommunen själv problematiserar beslutet om 

nolltolerans och menar att det inte är mätbart, då ett nollresultat kan bero på flera olika 

anledningar. Det kan vara så att det inte existerar mobbning på skolor, vilket är positivt men det 

kan även bero på att skolor väljer att inte anmäla mobbning, för att nå kommunens mål och 

därmed undgå dåligt rykte. Den problematisering som rektorn gör instämmer vi med. Vi tror 

dessutom att nolltolerans i kommunen kan bidra till att skolor blir än mer aktiva i sitt 

antimobbningsarbete, vilket leder till att skolpersonalens egna personliga satsningar i arbetet mot 

mobbning ökar. Att skolpersonalens egna personliga satsningar i arbetet mot mobbning har stor 

betydelse är något som Barnombudsmannen (2001 s.13) belyser och något som vi också 

instämmer i.  

7.2.1 Yttre aktörer - föräldrar 

I studiens resultat framkommer det att både lärare och rektorer anser att det är föräldrarna som 

har det yttersta juridiska och moraliska ansvaret över sina barn och att de tillsammans med skolan 

är ansvariga för att mobbning inte uppstår. Att föräldrarna anses ha det yttersta ansvaret kan var 

problematiskt då föräldrarna själva väljer hur delaktiga de vill vara i sitt barns skolgång och 

utveckling. Detta är något som även Andersson (2005 s.14-15) belyser och problematiserar. En 

av lärarna i studie 2 önskade till och med att det skulle finnas en lag som gjorde föräldrarna 

skyldiga till delaktighet i sitt barn. När föräldrar väljer att inte vara delaktiga visar studien att det 

kan skapas en frustration hos lärarna. Detta tror vi beror på att föräldrarna har en mycket viktig 

roll i barnets so2lutveckling och har stora möjligheter att påverka barnets val av fritidsaktiviteter 

samt kan hjälpa till om situationer uppstår som denne inte klarar av att lösa själv.  

Studiens resultat visar även på andra delar på det ansvar som vilar på föräldrarna. Sedan 1990-

talet har föräldrar själva kunnat välja vilken skola deras barn ska gå i. Detta har lett till en 

konkurrens mellan skolor vilket leder till att rektorerna är måna som sitt rykte och det kan i värsta 

fall leda till att mobbningsärenden inte anmäls för att upprätthålla ett bra rykte. 

7.3 Etiskt och moraliskt ansvar 

Resultatet av undersökningen visar att det ansvar som rektorer men framförallt lärare belyser i 

antimobbningsarbetet främst är det moraliska ansvaret som Gren (2007 s.28) anser ständigt är 

närvarande i läraryrket. I det moraliska ansvaret ingår också läran om etik som lärarna belyser 

tillsammans med det moraliska ansvaret är det viktiga. Gren (2007 s.13-18) beskriver etiken som 

reflektioner över våra handlingar och de val vi gör. I likhet med detta menar Colnerud (1995 s.11-
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12) att moralen är vad vi anser rätt och fel och etiken reflektioner över varför vi handlade på det 

sättet dvs. etiken är reflektionen över moralen. Detta då det visat sig att lärare i stor utsträckning 

hänvisar till att det är viktigt att vara en förebild för eleverna samt att man ska se alla elever i 

skolan och inte bara dem i lärarens enskilda klass. I likhet med respondenternas uppfattningar 

skriver Bengtsson, Svensson (2011 s.20-22) om vikten av att se alla elever och vara en förebild för 

eleverna.  

Att definiera ansvar och dess innebörd bedömde vi vara komplicerat då begreppet inrymmer 

otroligt mycket, både juridiskt, moraliskt och etiskt. I delstudie 2 fick respondenterna definiera 

ansvarsbegreppet och de mest förekommande faktorerna i definitionerna var att vara 

medmänniska, ta ansvar för sina handlingar samt stå upp för vad som är rätt eller fel. Just dessa 

faktorer som respondenterna nämner betraktar vi som starkt knutna till ett moraliskt ansvar och 

handlar mycket om vad man själv har för åsikter om vad som anses vara rätt eller fel eller att vara 

medmänniska. Vi bedömer att det krävs att man tar ett personligt ansvar för sina handlingar för 

att upprätthålla det moraliska ansvaret som finns i skolans verksamhet. Ett exempel på detta 

säger en lärare i delstudie 1 att ”det man inte ser har man inte ansvar för”. Detta är på ett sätt sant 

då man inte kan göra något åt det man inte vet existerar, men då gäller det att välja att vara på 

sådana platser där det kan förekomma mobbning och aktivt jobba med att upptäcka situationer 

som skulle kunna uppstå. Genom att höra vad lärarna berättar om det moraliska ansvaret får vi 

en inblick i att det för alla gäller att ta ett personligt moraliskt ansvar i antimobbningsarbetet.  

Läraryrket kan ibland vara problematiskt och lärarna ställs dagligen inför moraliska dilemman. 

Det kan vara svårt att fatta beslut själv och därför säger lärarna i intervjuerna att det är bra att 

man har ett arbetslag som man kan vända sig till viket även Colnerud (1995 s.30-31) belyser. 

Lärarnas samarbete med skolans antimobbningsteam och rektorn i antimobbningsarbetet 

åskådliggörs även som en viktig punkt i studien.  

Det moraliska och juridiska ansvaret vävs ibland ihop i studien. Detta beror på att moraliskt 

och juridiskt ansvar hänger ihop med varandra och i stort sätt bygger på varandra. Vi anser att 

man i stora drag kan säga att det krävs ett moraliskt ansvar för att upprätthålla ett juridiskt ansvar. 

Samma sak gäller tvärt om, det krävs ett juridiskt ansvar som en grund i det moraliska ansvaret. 

Detta kommer även fram i studien då lärarna och rektorer har svårt att hålla isär det moraliska 

och juridiska ansvaret.  

7.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det förekommer olika former av förebyggande arbete där 

man använder ett helt program eller delar av många. Utifrån resultatet i denna studie kan det vara 

bättre att lärarna själva kan välja vilka delar av program de vill använda istället för att använda ett 

program som lärarna inte vet används. Skillnaden mellan studierna är att i delstudie 1 använder 

sig av en grupp lärare och elever som anordnar förebyggande aktiviteter och i delstudie 2 ligger 
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det på lärarens ansvar att arbeta förebyggande men båda anser att det förebyggande arbetet skall 

vara ett långsiktigt arbete.  

Lärarnas ansvar ligger inte i vad det har för program mot mobbning så länge hela skolan arbetar 

aktivt med att motverka mobbning, ett program kan dock vara en hjälp om hur man skulle kunna 

utforma arbetet.  

Båda skolorna har ett team som sätts in och har det totala ansvaret för det åtgärdande arbetet 

när mobbningen har uppstått och uppdagats.  

I båda studierna ligger det juridiska ansvaret hos rektorn som har det yttersta ansvaret över 

vad som sker på skolan. Lärarna anser att deras viktigaste ansvarsåtagande är att se alla elever. I 

studie 2 definierar lärarna begreppet ansvar att man ska stå upp för vad som är rätt och fel, att 

vara medmänniska och att ta ansvar för sina handlingar. Detta är lärarnas moraliska ansvar över 

deras egna handlingar och vad de anser vara rätt och fel. I studie 1 hänvisar lärarna sitt ansvar till 

vad som står i läroplanen och likaså vad eleverna har för ansvar. Respondenterna hänvisar här till 

vad de har för juridiskt ansvar. 

Vi tolkar detta som att skolan med antimobbningsprogram, studie 1, kopplar i högre grad sitt 

ansvar till det juridiska medan skolan i studie 2 som inte har ett program kopplar sitt ansvar till 

det moraliska. Detta kan bero på att lärarna med antimobbningsprogram har en färdig plan att 

utgå ifrån och behöver inte tänka så mycket själva och lärarna i studie 2 som inte har något får 

arbeta på sina egna sätt och får på så vis tänka efter mera än lärarna i studie 1, vilket leder till ett 

större egenansvar.  

Avslutningsvis kan det diskuteras att lärares arbete inte är så lätt som ibland kan tros. Lärarna 

har ett stort ansvar både juridiskt och moraliskt. I det juridiska ansvaret finns lagar och regler som 

påverkar hur en lärare ska arbeta. Det moraliska ansvaret, lärarens värdering om vad som är rätt 

och fel, finns i skolan hela tiden och inget man kommer ifrån. Lärarna kommer dagligen att 

ställas in för val där de måste välja. Vilket kan beskrivas som lärarnas yrkesetik som styr lärares 

professionella handlande efter de lagar och regler som finns.  

7.5 Slutsats 

 Slutsatsen som vi kan dra utifrån lärarnas och rektorernas svar är att antimobbningsarbetet kan 

se olika ut och att man nödvändigtvis inte behöver ha ett färdigt antimobbningsprogram och att 

synen på ansvaret inte skiljer sig nämnvärt beroende på om man har ett program eller inte.  

Lärarna ser sitt ansvar inom mobbningsarbetet mest i det förebyggande arbetet och relaterar 

till det moraliska ansvaret i att vara medmänniska, ta ansvar för sina handlingar samt stå upp för 

vad som är rätt eller fel. 

Rektorerna i studien anser att lärarna har ett stort ansvar i arbetet mot mobbning. Lärarna 

träffar eleverna i det vardagliga arbetet och har därför ett större ansvar över dem, speciellt när det 

gäller att upptäcka mobbningen. Rektorerna i studien relaterar i större utsträckning till det 

juridiska ansvaret än vad lärarna gör. Lärarna anser att rektorn har det yttersta ansvaret i 
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antimobbningsarbetet eftersom denne har sista ordet i beslut som ska tas, vilket inte alltid är 

positivt då rektorn kan fatta fel beslut då denna inte känner eleverna på samma sätt som lärarna 

som träffar eleverna dagligen.  
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8 Konklusion  

Forskning om mobbning har förekommit en längre tid men det är inte förrän medier 

uppmärksammade vilket stort problem som mobbning var och vilka förödande konsekvenser 

som den kan ha. Det kommer alltid att behöva forskas om mobbning och framför allt arbetet 

mot mobbning tills man kommer på ett sätt att få stopp på det. I den här studien har lärarnas 

egen syn i ansvaret om arbetet mot mobbning uppmärksammats. Forskningen kan bygga vidare 

på arbeten om och med lärarna som har det främsta ansvaret i det förebyggande arbetet.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1 – Delstudie 1 - Skolan med antimobbningsprogram 

TEMA 1: Allmänna frågor 

Undertema 1:1 Hur länge har du jobbat här? 

Undertema 1:2 Trivs du? 

Undertema 1:3 Vilken klass har du? 

 Undertema 1:3:1 Vilka ämnen har du? 

TEMA 2: Antimobbningsprogram 

Undertema 2:1 Program 

 Undertema 2:1:1 Vilket program använder ni? 

Undertema 2:1:1:1 Hur kommer det sig att ni valde det programmet 

eller arbetar med de metoderna.?  

 Undertema 2:1:2 Hur såg urvalsprocessen ut när ni valde att arbeta på detta sätt?  

Undertema 2:1:2:1 Var det ett val mellan flera olika metoder/program.  

Undertema 2:1:2:2 Vilka var med och beslutade? 

  Undertema 2:1:3 Hur länge har ni använt det? 

Undertema 2:1:3:1 Har ni arbetet med något annat tidigare? 

Undertema 2:1:3:2 Varför bytte ni?   

Undertema 2:2: Kostnadsfråga 

 Undertema 2:2:1 Har kostnad frågan påverkat ert val av antimobbningsprogram? 

Undertema 2:2:2 Kostar det något, hur mycket? 

 Undertema 2:3 Handlingsplaner 

 Undertema 2:3:1 Har ni en handlingsplan? 

   Undertema 2:3:1:1 Hur ser er handlingsplan ut? 

 Undertema 2:3:2 Vem ansvarar för handlingsplanen? 

  Undertema 2:3:2:1 Hur ofta revideras/uppdateras den? 

 Undertema 2:3:3 Utgår alla skolor i kommunen från samma? 

Undertema 2:3:4 Hur arbetar ni förebyggande mot mobbning? 

 Undertema 2:3:5 Hur arbetar ni när mobbning uppstår? 

  Undertema 2:3:5:1 Hur ser processen ut? 

  Undertema 2:3:5:2 Vilka olika steg finns? 

Undertema 2:4 Nätmobbning 

 Undertema 2:4:1 Vem ansvarar för nätmobbningen? 

  Undertema: 2:4:1:1 eller ingår den i er handlingsplan mot mobbning? 

 Undertema 2:4:2 Behandlar er handlingsplan nätmobbning? 

 Undertema 2:4:3 Behandlar ert antimobbningsprogram nätmobbning? 
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TEMA 3: Ansvar 

 Undertema 3:1 Vad är ansvar? 

Undertema 3:1:1 Hur ser du på det här med ansvar i relation till ditt arbete som 

lärare 

Undertema 3:2 Olika ansvar inom mobbning 

 Undertema 3:2:1 Rektor? 

Undertema 3:2:2 Lärare? 

Undertema 3:2:3 Elever? 

  Undertema 3:2:3:1 Hur görs eleverna delaktiga? 

Undertema 3:2:4 Föräldrar? 

Undertema 3:2:5 Mobbningsteam? 

Undertema 3:3 vilka har ansvar för antimobbningsprogram? 

Undertema 3:3:1 Finns det några som har mer ansvar än andra när det 

gäller antimobbningsprogram? 

    Undertema 3:3:1:1 Vilka personer är de? 

   Undertema 3:3:1:2 Har de själva valt/ tilldelades? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2 – Delstudie 2 – Skolan utan antimobbningsprogram  

 

TEMA 1: Allmänna frågor 

Undertema 1:1 Anställning på nuvarande skola 

Undertema 1:2 Utbildning 

Undertema 1:4 Befattning? Rektor? Lärare? Speciellärare? Resursperson?  

 Undertema 1:3:1 Antimobbningsgrupp? 

Undertema 1:5 Klass  

 

TEMA 2: Antimobbningsarbete 

Undertema 2:1 Program 

 Undertema 2:1:1 Antimobbningsprogram 

Undertema 2:1:2 Valprocessen 

Undertema 2:1:2:1 Beslutsfattare  

Undertema 2:1:2:2 Känner du att du fick vara med i det beslutet? 

Undertema 2:1:2:3 Tidigare antimobbningsprogram på skolan 

Undertema 2:2: Antimobbningsarbete 

Undertema 2:2:1 Förebyggande arbetet mot mobbning 

  Undertema 2:2:2 När det uppstår 

  Undertema 2:3:5:1 Process 

  Undertema 2:3:5:2 Steg för steg 

Undertema 2:3 Handlingsplaner 

 Undertema 2:3:1 Handlingsplan på skolan 

   Undertema 2:3:1:1 Utformning 

 Undertema 2:3:2 Ansvar för handlingsplanen 

  Undertema 2:3:2:1 Revidering av handlingsplan 

Undertema 2:4 Nätmobbning 

 Undertema 2:4:1 Attityder kring nätet 

 Undertema 2:4:2 Ansvarar för arbete mot nätmobbning 

  Undertema: 2:4:1:1 Handlingsplan 

 

TEMA 3: Ansvar 

 Undertema 3:1 Ansvar? 

Undertema 3:1:1 Ansvar relation arbetsroll 

Undertema 3:2 Olika ansvar inom antimobbningsarbetet 
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Undertema 3:2:1 Rektor 

Undertema 3:2:2 Lärare 

Undertema 3:2:3 Elever 

  Undertema 3:2:3:1 Elevers delaktighet 

Undertema 3:2:4 Föräldrar 

Undertema 3:2:5 Mobbningsteam 

Undertema 3:3 Vilka har ansvar för antimobbningsarbetet? 

Undertema 3:3:1 Ansvarsstegen i antimobbningsarbetet 

   Undertema 3:3:1:1 Största ansvaret? 

   Undertema 3:3:1:2 Självvalt eller ej? 

Undertema 3:4 Definition ”Ansvar” 

 Undertema 3:2:1 Egen definition 

 

 

 


