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Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate how educators are working to prevent bullying by 

using the method of the Friends and how the method works. To thereby gaining an awareness 

and deeper understanding of how the educator can work preventively against bullying and 

degrading treatment. The basis for the choice of topic is my personal interest in the prevention 

of bullying, and the curriculum requirements for the school to carry out active work to prevent 

bullying and discrimination. The method used is qualitative interviews with recreation 

leaders, principals and teachers at three schools in Ostergotland. Moreover, I have also used 

the relevant literature for my purpose . 

 

The result shows that it is important that the whole school is involved in prevention work and 

that it is positive to use the buddy supporter. Both the literature and respondents see positivy 

on the use of a program for preventive work and that is good to have a material to lean on. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar för att förebygga mobbning med 

hjälp av metoden Friends och hur metoden fungerar. För att på så sätt få en medvetenhet och 

fördjupad kunskap om hur man som pedagog kan arbeta förebyggande mot mobbning och 

kränkande behandling. Som grund för ämnesvalet ligger mitt personliga intresse för 

förebyggande arbete mot mobbning, samt läroplanens krav på att skolan ska bedriva ett aktivt 

förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering. Metoden som använts är kvalitativa 

intervjuer med fritidspedagoger, rektorer och lärare på tre skolor i Östergötland. Vidare har 

jag även använt mig av relevant litteratur för mitt syfte. 

 

Resultatet visar att det är viktigt att hela skolan är engagerad i det förebyggande arbetet och 

att det är positivt att använda sig av kompisstödjare. Både litteratur och respondenterna ser det 

positivt att använda sig av ett program i det förebyggande arbete och att det är bra att ha ett 

material att stödja sig på.  
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1 Inledning och bakgrund 

Varje dag är det många barn som känner sig livrädda för att behöva gå till skolan. Kanske just 

nu blir någon utfryst, kränkt eller slagen av sina klasskompisar. En del deltar aktivt i 

mobbning men de flesta står tysta och ser på. Mobbning är ett långvarigt beteende, där man 

avsiktligt skadar en annan person. Mobbning kan ske på olika sätt, dels genom fysisk 

mobbning, som slag och sparkar, verbal mobbning, som att retas, kalla någon vid öknamn 

eller förolämpningar, men också genom tyst mobbning, som att sucka, göra miner och att 

vända ryggen till.  

   

Ibland kan jag få känslan av att vissa i samhället anser att man ”får tåla lite” i skolans värld, 

att man faktiskt accepterar när någon skriker ”hora” eller ”bögjävel” i korridoren, för att inte 

tala om knuffar som kanske sker på skoj. Men är det verkligen på skoj?  

 

Som blivande pedagog vill jag fördjupa min kunskap i hur mobbning kan förebyggas. Jag 

anser att en mobbad elev är en för mycket och att det aldrig är den mobbades fel att mobbning 

sker. Mobbning är ständigt aktuellt i skolans värld, ett förebyggande arbete är därför väldigt 

viktigt att bedriva. Skolan är en arbetsplats för både lärare och elever och på en arbetsplats har 

man rätt att må bra. Att eleverna inte har något annat val än att vara där på grund av 

skolplikten gör det hela ännu viktigare. Genom min vfu (verksamhets förlagda utbildning) har 

jag kommit i kontakt med Friends, som är ett program i förebyggande arbete mot mobbning, 

där man satsar mycket på elevers delaktighet genom kompisstödjare.  

Friends är en stiftelse som grundades 1997 av Sara Damber, som själv upplevt mobbning. 

Friends tror mycket på elevers delaktighet, då det var en pojke i Sara Dambers klass som sa 

ifrån och med tiden fick med sig de andra eleverna. På så sätt fick mobbningen ett slut. Sedan 

starten har Friends vuxit och är idag Sveriges största organisation som arbetar mot mobbning. 

År 2009 hade Friends utbildat 28 000 kompisstödjare på ca 1500 skolor runt om i landet. 

Sedan 2008 har deras arbete blivit mer aktivt med målet att skapa bättre förutsättningar för 

skolorna att uppnå en långsiktig förändring, 2010 utvecklade de utbildningskonceptet 

Friendsprogrammet (www.friends.se). 

Från Friends rapport 2013, Om kränkningar och mobbning i skolans värld, visar det att 17 % 

av eleverna i årskurs tre till nio någon gång under det senaste året har blivit kränkt av en 

annan elev på skolan (http://www.friends.se/$-1/file/friends-ettan/pdf-1/friendsrapporten-

2013.pdf).  

http://www.friends.se/
http://www.friends.se/$-1/file/friends-ettan/pdf-1/friendsrapporten-2013.pdf
http://www.friends.se/$-1/file/friends-ettan/pdf-1/friendsrapporten-2013.pdf
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1.1 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur verksamma pedagoger på tre olika skolor 

arbetar för att förebygga mobbning med hjälp av verktyget Friends och på så sätt få kunskap 

om hur arbetet med Friends fungerar. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur arbetar pedagoger för att förebygga mobbning med hjälp av programmet Friends? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med Friends? 
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2 Metod 

I detta kapitel redogör jag för mitt val av metod, urval, etiska övervägande, avgränsningar, 

bearbetning och analys. Vidare redogör jag även för mitt val av material, validitet och 

reliabilitet.  

 

2.1 Val av metod 

Som undersökningsmetod för arbetet valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer, som 

innebär att det förutom de planerade intervjufrågorna finns utrymme för att ställa följdfrågor. 

Med denna metod tillåts respondenten att utveckla sina svar, vilket kan leda till djupare 

synpunkter (Johansson & Svedner, 2010). Enligt Patel & Davidson (2003) har kvalitativa 

intervjuer oftast en låg grad av standardisering, då ställs frågorna i den ordning som lämpar 

sig bäst i intervjun och respondenten får då möjlighet att svara med egna ord. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att få respondentens egna tankar kring frågorna, det gör att det aldrig 

finns några rätta svar på frågorna utan det är istället respondentens uppfattningar om ämnet. 

En kvalitativ intervju är ett samtal mellan den som intervjuar och respondenten, där det är 

viktigt att intervjuaren underlättar samtalet genom att man använder sig av språkbruk, gester 

och kroppsspråk som respondenten förstår (Patel & Davidson,2003). 

Kvale (1997) menar att en kvalitativ intervju är en effektiv metod för att samla in erfarenheter 

ur respondenternas vardagsvärld. Genom en intervju kan respondenterna förmedla sina tankar 

ur sitt perspektiv och med sina egna ord. 

 

Jag har valt att göra intervjuer med låg grad av standardisering som innebär att jag som 

intervjuare har möjlighet att ändra ordningen på frågorna om jag känner att det behövs och 

även att följdfrågor kan formuleras utefter de svar jag får (Trost, 2010).  

 

Svårigheter med denna intervjuform är att om man inte tänker sig för kan det lätt bli en 

strukturerad intervju eller till och med en muntlig genomförd enkät. Därför är det oerhört 

viktigt att man lyssnar och försöker förstå vad respondenten säger. Så därför har jag valt att 

spela in mina intervjuer, för att kunna lägga fokus på det respondenten säger. Fördelen med 

att spela in intervjun är att det efteråt går att lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger, 

man kan även skriva ut intervjun ordagrant. Nackdelen är att det tar väldigt mycket tid att 

lyssna och skriva ut dem efteråt.  
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2.2 Urval och avgränsningar 

Jag valde att avgränsa min undersökning till tre skolor, eftersom jag ville jämföra hur olika 

skolor arbetar med Friends och vilka erfarenheter de har. Anledningen till att jag valde tre 

skolor var att jag tyckte att en skola hade varit för lite och att jag ville ha ett bredare resultat. 

Att jag använde tre skolor och inte fler beror på att det inom denna kommun endast är dessa 

tre skolor som använder metoden Friends. 

Respondenterna som deltog i min undersökning arbetar på tre olika skolor i Östergötland och 

tre av respondenterna var medvetna, då jag vet att de ingår i trygghetsteamet som arbetar med 

Friends och även är fritidspedagoger på de olika skolorna. Att jag redan innan känner till 

några av respondenterna ser jag som en fördel. Min förhoppning är att de känner ett 

förtroende för mig och att de därför vågar ge mer personliga åsikter och erfarenheter 

(Johansson & Svedner, 2010). Mitt val blev även att intervjua rektorerna och lärare i årskurs 3 

på de olika skolorna. Hade jag valt andra lärare i andra årskurser så hade resultatet kunnat bli 

annorlunda. Den valda avgränsningen av lärare ligger till grund för att det är i årskurs 3 som 

man börjar med kompisstödjare inom metoden Friends.  

Min tanke från början var att göra nio intervjuer, tre på vardera skola, en rektor, en 

fritidspedagog och en lärare. Tyvärr fick en planerad intervju med en lärare ställas in med kort 

varsel, då hon blev sjuk. Eftersom det var en bit att åka för mig till denna skola så blev det en 

intervju med en fritidspedagog till istället för en lärare eftersom hon var tillgänglig när jag 

skulle göra de andra intervjuerna på den skolan. 

Hur stort urvalet av respondenter ska vara beror på vad man ska undersöka, men rent allmänt 

vill Trost (2010) påstå att man ska begränsa sig till ett litet antal intervjuer, runt åtta stycken. 

Med för många intervjuer kan materialet bli för stort och bli svårt att få en överblick över och 

därigenom går man miste om viktiga detaljer i respondenternas svar. Då är det bättre att 

genomföra några få intervjuer väl än att göra många mindre väl utförda intervjuer (Trost, 

2010). Nio intervjuer ses vara ett rimligt antal för denna undersökning, men hade jag däremot 

gjort fler intervjuer hade jag fått ett ännu bredare resultat med fler synvinklar och 

erfarenheter. Eftersom syftet med studien var att jämföra skolorna kan resultatet påverkas 

negativt av att det blev en ojämn fördelning på intervjuerna och det kan även leda till att 

informationen blir smalare än om det hade genomförts intervjuer med samma fördelning 

bland arbetskategorierna på de tre skolorna. Men Kvale (1997) menar att antalet respondenter 



 

 

5 
 

beror på undersökningens syfte och att man gör så många intervjuer som behövs för att få 

reda på det man vill veta (Kvale, 1997).  

2.3 Etiska övervägande 

Under mina intervjuer har jag haft etiska överväganden i åtanke, eftersom i en intervju skall 

respondenten lämna ut sina personliga åsikter vilket innebär att det är viktigt att respondenten 

känner ett förtroende för den som intervjuar. I och med att det är personliga 

ställningstaganden är det av stor vikt att den som genomför intervjun försäkrar att resultatet 

presenteras på ett sätt att det inte går att identifiera vem som sagt vad (Johansson & Svedner, 

2010). Därför har jag varit noga med att berätta för alla respondenter att intervjuerna endast 

kommer att användas i min undersökning och att de kommer att vara anonyma. Det har även 

varit helt frivilligt för dem att bli inspelade och de har haft möjlighet att avbryta intervjun om 

de velat. Jag har även sagt att det inspelade materialet endast kommer att lyssnas på av mig 

och att det kommer att raderas efter att jag bearbetat det. 

 

2.4 Genomförande 

Först tog jag kontakt med de nio respondenterna som jag ville intervjua. Jag berättade vem jag 

var och att jag skriver mitt examensarbete som handlar om förebyggande arbete mot 

mobbning med hjälp av metoden Friends. Vidare berättade jag att jag skulle genomföra 

intervjuer med fritidspedagoger, lärare och rektorer på tre olika skolor och därför frågade om 

de ville ställa upp på en intervju, där jag garanterade att de själva och skolan kommer att vara 

anonyma.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på respondenternas arbetsplats, vilket jag var 

angelägen om, då jag ansåg att det var viktigt att vi inte skulle bli störda. Jag ansåg att jag 

skulle få en bättre kontakt med respondenten om vi kunde sitta ostört och prata. Hade jag valt 

ett rum där vi hade blivit störda så tror jag att resultatet hade påverkats negativt genom att 

respondenten inte hade känt samma möjlighet till att fundera över varje fråga och inte vågat 

delge mig sina personliga åsikter och erfarenheter.  

 

Jag ville själv spela in intervjuerna och frågade därför alla respondenter innan varje intervju 

om de gav mig tillstånd att spela in vårt samtal med hjälp av en mobiltelefon, vilket de alla 

godkände. Innan jag började spela in, berättade jag lite kort om frågorna som vi skulle samtala 

om. Jag valde att börja med att småprata lite innan jag började ställa frågorna, för att få till en 
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så naturlig start på intervjun som möjligt. Jag ställde en fråga i taget och efter varje svar 

väntade jag ett tag för att ge respondenterna tid att tänka efter om de skulle komma på något 

mer. 

2.5 Bearbetning och analys 

Efter de genomförda intervjuerna som spelades in, lyssnade jag igenom dem för att sedan 

skriva ut dem ordagrant för att inget som sades under intervjuerna skulle missas. När jag 

skrivit ner allt, valde jag att läsa igenom dem och markera det som jag ansåg vara viktigt för 

min undersökning. Under intervjuerna kom respondenterna in på andra saker som inte var 

relevanta för mina frågor, därför valde jag att ta med det som jag ansåg var lämpligt att 

presentera i mitt resultat. Av den orsaken har jag inte presenterat hela samtalet som pågick 

under intervjun utan istället gjort en sammanställning av intervjusvaren, då jag försöker hålla 

mig till mitt syfte. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

För att ett arbete skall ha hög trovärdighet krävs det att det både har god validitet och  

reliabilitet. Reliabiliteten handlar om att undersökningen utförs på ett trovärdigt sätt, medan 

validiteten handlar om att undersöka det som avsett att undersökas. Det finns ingen garanti att 

validiteten skulle vara hög bara för att reliabiliteten är hög (Patel & Davidsson, 2011). 

Reliabiliteten påverkas beroende på om allt material har samlats in på samma sätt, som i mitt 

fall genom intervjuer. Det som påverkar validiteten är om frågorna är väl formulerade och om 

de täcker det som var tänkt att undersökas och om resultatet ger en trovärdig bild av det som 

undersökts. Frågan man nu ska ställa sig är om resultatet täcker det område man avsåg att 

undersöka (Johansson & Svedner, 2010).  

 

Då alla mina nio intervjuer har genomförts med samma frågor, anser jag att min undersökning 

har både god reliabilitet och validitet då allt material har samlats in på samma sätt. Eftersom 

jag spelade in samtliga intervjuer var det ingen risk för att något i respondenternas resultat 

skulle falla bort. Frågorna som ställdes anser jag täcker det område som jag ville undersöka 

och alla svar som jag fick anser jag besvarar de frågor som jag ställde. Jag anser att området 

som jag avsåg att undersöka är besvarat då respondenternas personliga åsikter och 

erfarenheter kring mobbning och Friends framgick i de intervjuer som gjordes. Intervjuerna 

kunde sedan kopplas till litteraturen som presenteras i arbetet. 
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3 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för den litteratur som jag tagit del av. Först beskrivs olika 

författares definition av mobbning. Efter detta kommer ett avsnitt om vad styrdokumenten 

säger om kränkande behandling. Sedan beskrivs hur pedagoger kan arbeta förebyggande mot 

mobbning, för att sedan presentera metoden Friends. 

 

3.1 Definitioner av mobbning 

Olweus anser att mobbning är när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under 

en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att 

försvara sig (Olweus, 1999 s.9). Direkt mobbning är när någon sparkar, slår eller säger 

förolämpande ord, att frysa ut och att prata illa om någon kallas för indirekt mobbning. Detta 

visar att mobbning kan ske på många olika sätt. (Olweus, 1999).  

Enligt Höistad är mobbning: När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre 

tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller 

uteslutning (Höistad, 2001 s.73). Höistad (2001) anser att mobbning kan delas in i tre typer så 

som tyst mobbning, verbal mobbning och fysisk mobbning. Tyst mobbning är den svåraste att 

upptäcka eftersom den inte syns, hörs eller ger några synbara skador på den mobbade. Den är 

tyvärr också den vanligaste typen av mobbning. Tyst mobbning kan vara att vända ryggen till, 

sucka eller göra miner. Hånskratta, härma, reta och hota är verbal mobbning. Den lättaste 

mobbningen att upptäcka är fysisk mobbning då den ger synbara skador som kan vara 

blåmärken och sönderrivna kläder. Pojkar i de lägre åldrarna ägnar sig mest åt denna typ av 

mobbning (Höistad, 2001).  

Enligt Sharp & Smith är mobbning en form av aggressivt beteende som oftast är avsiktligt och 

som psykiskt eller fysiskt skadar någon. Det rör sig också om ett långvarigt och upprepat 

beteende- veckor, månader och år (Sharp & Smith, 1996 s.12). De anser också att mobbning 

kan delas in i tre olika former som; fysisk, verbal och tyst mobbning (Sharp & Smith, 1996). 

 

3.2 Styrdokumenten 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 står det att skolan 

vilar på demokratins grund och att undervisningen ska förmedla och få elever till att förstå 

respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. De som arbetar inom skolan ska bidra till uppskattning för 

varje människas egenvärde och förmedla alla människors lika värde. Skolan ska även bidra 
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till förståelse för andra människor och ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund 

av kön, religion, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Dessa handlingar ska aktivt motarbetas. I Lgr 11, Övergripande mål och riktlinjer 

står det att alla som arbetar inom skolan ska aktivt arbeta emot diskriminering och kränkande 

behandling av individer eller grupper (Skolverket, 2011). 

Både skollagen och diskrimineringslagen är tydliga med att skolan ska kartlägga, vidta 

åtgärder och inkludera eleverna i arbetet mot kränkningar och för allas lika värde. All 

personal på skolan, inte bara lärarna, har ett ansvar att agera när en elev känner sig kränkt.  

I skollagen 6 kap. 6§ står det så här: 

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever (Skollagen 

2010:800).  

Diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2009 och gäller för flera samhällsområden, bland 

annat förskolan och skolan. Lagen förbjuder diskriminering av barn och elever på grund av 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen innebär också att förskolor och skolor 

måste arbeta aktivt förebyggande mot diskriminering. Brott mot lagen kan anmälas till 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) som kan kräva diskrimineringsersättning av den som 

ansvarar för förskolan eller skolan, som oftast är kommunen (www.regeringen.se). 

 

3.3 Pedagogens roll i det förebyggande arbetet mot mobbning 

Höistad (2001) anser att innan skolan kan påbörja ett förebyggande arbete måste pedagogerna 

börja med att ta reda på hur de ser på sig själva och vad de har för relation till omgivningen. 

Han anser också att skolans skyldighet är att stoppa mobbning, trakasserier och våld och även 

se till att detta aldrig sker. Det är därför av stor vikt att personalen ständigt har det 

förebyggande arbetet i åtanke. Om inte skolan tar avstånd från mobbning och trakasserier och 

arbetar förebyggande både i klasserna och i skolan, riskerar de att ett agerande i en akut 

situation bara blir en tillfällig lösning (Höistad, 2001). 

 

Höistad (2001) menar att förutsättningen för att kunna arbeta förebyggande mot mobbning är 

att skolan har ett tryggt, tolerant, empatiskt och respektfullt klimat, där pedagogerna är 

http://www.regeringen.se/
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engagerade, öppna och positivt inställda till eleverna. Att skolan har en gemensam 

handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling, där det står att personalen inte 

tolererar mobbning och andra negativa beteenden och motverkar detta aktivt. Skolan ska även 

bestå av en skolledning som är närvarande och som är öppen för nya förslag och inte är rädda 

för förändringar. Detta är vad Höistad menar med en god skola (Höistad, 2001). 

Wahlström (1993) anser att pedagogernas viktigaste uppgift att arbeta med är att lära eleverna 

att kunna fungera tillsammans med andra människor utan att göra någon annan illa och att lära 

dem att samarbeta och att anpassa sig till andra människor. Att kunna se det positiva i livet i 

stället för problemen och att kunna skilja på rätt och fel. Detta är viktigt att eleverna lär sig 

dels för att de ska få en så bra skolgång som möjligt och för att klimatet i skolan ska bli bra, 

men även för att de ska kunna fungera i samhället (Wahlström, 1993). 

Olsson (2013) anser att det förebyggande arbetet mot mobbning på skolorna ska vara en del i 

det dagliga arbetet och att alla ska vara delaktiga i det. Detta arbete ska vara en naturlig del 

och kan därför ske utan att man tänker på det. Exempelvis när man lär en elev att visa sin 

aggressivitet på ett acceptabelt sätt, kan det förhindra att den eleven blir en översittare. Olsson 

anser att det är viktigt att skolan anordnar speciella dagar varje läsår, där elever och personal 

är tillsammans och bryter det vanliga schemat. Han tycker även att pedagogerna på skolorna 

borde prata mindre om eleverna utan istället med eleverna och på så sätt kommer förmodligen 

många elevproblem försvinna. Vidare finner Olsson det viktigt att pedagogerna borde ha 

mindre skrivbords arbete, att de då kan verka som pedagoger och inte som byråkrater. Tiden 

som skrivbords arbetet tar kan istället läggas på annat arbete, som till exempel det 

förebyggande arbetet mot mobbning och en tryggare skola (Olsson, 2013). 

Enligt Sharp & Smith (1996) är det viktigt att ämnet mobbning tas upp i undervisningen. 

Syftet med det är att öka medvetenheten hos eleverna vad gäller mobbning och även att 

utmana och ifrågasätta attityder kring mobbning som finns i klassen. Att öka medvetenheten 

om mobbning och om skolans förebyggande arbete är tidskrävande. Men om man vill hålla 

denna medvetenhet vid liv så måste pedagogerna ägna mer tid och ansträngningar åt detta. 

Därför är det viktigt att detta arbete pågår under hela läsåret och att mobbning görs till ett 

kontinuerligt tema när det gäller både lektioner och gemensamma samlingar (Sharp & Smith, 

1996). 
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3.4 Program mot mobbning 

Enligt Sharp & Smith (1996) är ett program som gäller för hela skolan ett grundläggande steg 

för att försöka åtgärda mobbning i skolan. Programmet är en ram för både insatser och 

förebyggande åtgärder som ska vägleda personalen på skolan. Programmet ska innehålla 

konkreta mål som man kommit överens om och elever, personal och vårdnadshavare ska veta 

om vad som gäller och hur man på skolan ska arbeta för att uppnå målen i sitt arbete mot 

mobbning För att underlätta genomförandet av programmet är det viktigt att skolan definierar 

hur man ska gå till väga för att åtgärda och förhindra mobbning (Sharp & Smith, 1996). 

Höistad (2001) anser att det borde vara en självklarhet att varje skola har ett program mot 

mobbning, där arbetet utgår ifrån tre nivåer; förebyggande, åtgärdande och uppföljande. 

Programmet och dess taktik ska hjälpa personalen att bli ett i deras arbete och förhållningssätt 

mot mobbning och även att skapa normer och värderingar på skolan som motverkar mobbning 

och kränkande behandling. Programmet kan användas både fullt ut eller plocka vissa delar, 

det beror på vad skolan har för problematik och vad de vill uppnå och förändra. Men grunden 

är att ledningen på skolan visar sitt engagemang och vilja till att förhindra mobbning. Det 

krävs mer än att bara avsätta tid och resurser för att utveckla programmet mot mobbning och 

dess genomförande, utan det krävs också att all personal på skolan engageras i arbetet och att 

deras kunskaper och färdigheter får komma fram, för att programmet ska fungera (Sharp & 

Smith, 1996).  

Dan Olweus (2001) anser att ett programs huvudmål är att minska eller helt förhindra 

befintliga mobbningsproblem i och utanför skolan och att förebygga mobbning. Programmet 

ska inrikta sig på det viktiga arbetet att skapa bättre kamratrelationer i skolan och skapa 

förhållanden som gör det möjligt för mobbade och mobbande elever att trivas och fungera 

bättre tillsammans i skolmiljön.  

För att arbetet ska fungera är det viktigt att personalen blir medvetna om omfattningen av 

mobbningen på den egna skolan. Detta kan ske med hjälp av programmets kartläggning som 

också är en bra utgångspunkt för att kunna sätta igång med aktiva åtgärder. Det är också av 

stor vikt att personalen går in för att förändra situationen med stort allvar och engagemang, 

för genom god kunskap om problematiken och om lämpliga åtgärder kan det åstadkommas 

mycket med relativt enkla metoder (Dan Olweus, 2001). 

För att kunna åtgärda mobbning i skolan måste det finnas en beredskap i form av ett team som 

arbetar utifrån ett syfte som är att upptäcka och handla med hjälp av ett program som 

beskriver hur detta ska gå till. Det förebyggande arbetet mot mobbning ska vara ett intresse 
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för hela skolan och om många är involverade i arbetet skapar det förtroende och trovärdighet 

utåt. Genom att många personer är insatta i arbetet blir det svårare för mobbarna att undgå att 

bli avslöjade och den mobbade behöver inte heller vara orolig för att bli beskylld för att 

skvallra då det finns många olika personer som kan ha upptäckt vad som var på gång 

(Höistad, 1994).  

Höistad tar även upp hur man kan använda sig av kamratstödjare. Kamratstödjare består av 

elever på skolan, som tillhör mobbningsteamet som arbetar förebyggande mot mobbning. 

Kamratstödjarnas uppgifter är att hålla uppsikt över vad som händer på skolgården och i 

korridorerna. Det kan även vara att hälsa på den som ingen annan brukar hälsa på, prata med 

den som är utanför och framförallt att rapportera till mobbningsteamet. Det är viktigt att från 

början poängtera att kamratstödjarens uppgift är att se vad som händer och att rapportera till 

vuxen, de ska inte agera poliser (Höistad, 1994).   

”När ett anti – mobbningsprogram väl börjar tillämpas, bör man kunna se förändringar i 

skolans kultur och i elevernas, personalens och föräldrarnas attityder och beteende (Sharp & 

Smith, 1996 s.34).” 

 

3.5 Friends 

Under våren 1996 startade Sara Damber Stiftelsen Friends med syftet att hjälpa skolor att 

bygga upp en plan för arbetet mot kränkande behandling. Friends är en stiftelse och icke 

vinstdrivande organisation utan statliga bidrag. Friends finansieras genom stöd från företag, 

stiftelser och privatpersoner samt arvoden för de utbildningar de genomför.  

Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Friends 

uppdrag är att stoppa all mobbning i svenska skolor och idrottsföreningar, genom att arbeta 

långsiktigt med hjälp av utbildning och rådgivning för att öka kunskap och engagemang hos 

vuxna och barn på skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet. Deras utbildningar i 

skolan utgår ifrån lagstiftning och forskning om framgångsrika insatser mot mobbning. 

Forskning både i Sverige och internationellt visar att en viktig förutsättning för att lyckas 

minska mobbning är att arbetet är långvarigt och utgår från skolans behov. Viktigt är också att 

både personal, föräldrar och elever har kunskap och möjlighet att vara delaktiga i arbetet 

(www.friends.se).    

http://www.friends.se/
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3.5.1 Friendsprogrammet 

Arbetet med Friendsprogrammet börjar alltid med en kartläggning av skolan, eftersom varje 

skola är unik och har olika behov och förutsättningar för att arbeta förebyggande mot 

mobbning. Kartläggningen går till så att alla elever och personal får svara på en 

kartläggningsenkät och utifrån resultatet arbetas det tillsammans med elever och skolledning 

fram strategier för att åtgärda skolans problemområden. Friends anser att kartläggningen är 

den viktigaste insatsen mot mobbning, för att det är därifrån de utgår när de arbetar fram de 

förebyggande åtgärderna. Den årliga kartläggningen ligger sedan till grund för den 

utvärdering som görs för att kunna utveckla nya och förbättra åtgärderna. 

Det förebyggande arbetet utgår ifrån de analyser som görs av kartläggningen. Genom 

utbildning får personalen kunskap och verktyg för att förstå den befintliga kränkningen och att 

ta fram konkreta åtgärder mot dem utifrån skolans kartläggningsresultat. Detta arbete pågår 

under hela läsåret och det görs kontinuerligt arbetslagsträffar för att utvärdera och följa upp 

arbetet. I Friendsprogrammet ingår även stöd för det främjande arbetet. Undervisande 

personal på skolan får utbildning för ett främjande arbete där elevernas delaktighet står i fokus 

(Friends i skolan, 2014). 

Att engagera elever i det förebyggande arbetet är en självklarhet anser Friends och 

kompisstödjare är ett sätt. Kompisstödjarnas uppgift är att ge elevperspektiv i trygghets- och 

likabehandlingsfrågor och att sprida kunskap, positiv stämning och engagemang. 

Kompisstödjarna får utbildning om sitt uppdrag genom att reflektera kring normer, 

diskriminering och andra kränkningar. Friends erbjuder också handledning i form av 

färdigplanerade kompisstödjarträffar som innehåller övningar som grupparbeten, 

projektarbeten, filmer och forumspel. Friends avråder skolorna att använda kompisstödjarna 

som ett verktyg i akuta insatser mot mobbning, då det kan finnas risk för att de själva kan bli 

utsatta för kränkningar och konflikter (www.friends.se).  

Friendsdagen är en dag som infaller en gång om året och som kompisstödjarna får anordna 

med stöd av trygghetsteamet. Det ska vara en dag med aktiviteter för hela skolan både elever 

och personal. Detta ingår i Friendsprogrammet men som skola väljer man själv om man vill 

genomföra den (www.friends.se).   

Friends tror inte att en metod passar alla utan varje skola måste skapa sitt eget arbetssätt 

utifrån den situation som finns och i det arbetet finns Friends som stöd för att hjälpa skolan att 

bygga upp ett fungerande arbete mot mobbning. Arbetssättet utgår från att stötta skolan att 



 

 

13 
 

skapa ett helhetstänk där all personal involveras, detta kallar de för ”Hela skolan – ansats” och 

innebär att insatser och åtgärder riktas mot olika nivåer och målgrupper på skolan samt 

genomsyrar hela verksamheten. (www.friends.se).   

I över femton år har Friends arbetat med att förebygga mobbning. Deras metoder är djupt 

forskningsrotade och en utvärdering av Friendsprogrammet visar att mobbningen i snitt har 

minskat med 24 procent hos de skolor som arbetat med programmet i ett år.  

 Agera alltid är ett arbetsmaterial för akuta situationer som skolorna får tillgång till som i 

detalj beskriver arbetsordningen vid kränkningar och mobbning. Följande beskrivs i enkelhet 

hur de anser att man kan gå till väga när man får reda på att ett barn känner sig kränkt. 

1. Markera och lämna ärendet vidare till ansvarig lärare. 

2. Ta reda på vad som har hänt. 

3. Kontakta föräldrar i ett tidigt skede. 

4. Anmäla kräkningen till annan myndighet om anmälningsplikten kräver det. 

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

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

7. Följa upp och utvärdera hur arbetet gått. 

8. Se över om det behövs fortsatta insatser och vilka i så fall. (www.friends.se).  

 

 

3.5.2 Arbeta med likabehandlingsplanen 

För att kunna bedriva ett framgångsrikt likabehandlingsarbete på organisatorisk nivå, så krävs 

det att ledningen på skolan prioriterar arbetet och avsätter tid och resurser för 

likabehandlingsfrågor. Ledningen bör också ha fördjupad kunskap i frågorna och sprida 

kunskapen vidare till hela personalstyrkan, för finns inte kunskapen försvårar det arbetet och 

personalen inser inte vikten av det och hur det ska göras. Risken vid för lite kunskap är också 

att personalen gör som de alltid gjort och att förändringen uteblir. Det är viktigt att arbetet 

genomsyrar hela verksamheten och att engagera både elever och vårdnadshavare. Det är 

viktigt att sätta upp gemensamma mål, ett övergripande långsiktigt mål för skolan och ett mer 

kortsiktigt konkret mål på arbetslagsnivå. Genom diskussion och reflektion i arbetslagen blir 

målen och visionerna tydliga och detta är en grundläggande del av arbetet med 

likabehandlingsplanen. Det är också viktigt att arbetet kontinuerligt utvärderas så att alla inom 

verksamheten arbetar åt samma håll (www.friends.se).   

http://www.friends.se/
http://www.friends.se/
http://www.friends.se/


 

 

14 
 

3.6 Skolverkets rapport – Utvärdering av metoder mot mobbning 

Rapporten Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning (2011) är utförd 

på 10 000 elever i årskurs 4-9 vid totalt 39 skolor och de program som undersökts är Friends, 

SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, Skolmedling och Stegvis, 

som är program mot mobbning. Skolverket anser att alla granskade program har insatser som 

kan vara effektiva men också åtgärder som är ineffektiva och insatser som till och med kan 

leda till att elever kränks. Därför rekommenderar de skolorna att inte använda något av 

programmen fullt ut i arbetet mot mobbning. Skolverket rekommenderar däremot ett 

organiserat arbete som utgår ifrån en kartläggning och en analys av skolans behov och 

förutsättningar, där all personal är involverad och alla elever ges möjlighet till att vara 

delaktiga i arbetet, det kallar de för ”Hela skolan – ansats”.  

De insatser som enligt rapporten leder till att mobbning ökar är att ha elever som aktörer. 

Elever utbildas och fungerar bland annat som observatörer och rapportörer, såsom 

kompisstödjare. Utvärderingen ger däremot inga direkta svar varför kompisstödjare har 

motsatt effekt, men i intervjuer med personal och elever har det framkommit att det är 

komplicerat hur kompisstödjarna utses. Valet blir oftast ett popularitetsval och ibland väljs 

elever som inte klarar av uppdraget och som kränker andra. Det händer även att elever kränks 

under valet av kompisstödjare. Elever som har rollen som kompisstödjare anser att uppgiften 

kan vara svår och ansvarstyngande, men också att de ibland kan bli utsatta av andra elever på 

grund av sitt uppdrag. Forskarna som utfört undersökningen anser att när kompisstödjarna 

tilldelas ett stort ansvar finns en risk att andra kliver tillbaka och inte tar ansvar för att 

motverka mobbning. Det kan även vara så att när vissa elever väljs ut till kompisstödjare och 

får en position som ger inflytande och särskilda förmåner kan de uppfattas som mer värda än 

andra och de kan även själva känna sig förmer än andra (www.skolverket.se).  
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4 Resultat 

Detta resultat är en sammanställning av respondenternas svar vid intervjuerna. Jag har utifrån 

de inspelade intervjuerna försökt att skapa en så rättvis bild som möjligt av respondenternas 

svar på mina frågor. Rubrikerna i denna del utgår i från mina intervjufrågor. Jag kommer i 

början av denna del göra en kort presentation av respondenterna, som jag benämner med 

fiktiva namn. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Skola 1 

Stina, rektor 

Peter, fritidspedagog 

Kajsa, lärare årskurs 3 

Skola 2 

Åsa, rektor 

Stig, fritidspedagog 

Malin, lärare årskurs 3 

Skola 3 

Lisa, rektor 

Lena, fritidspedagog 

Sofia, fritidspedagog  

   

4.2 Likabehandlingsplanen som berör det förebyggande arbetet mot mobbning 

Alla tre skolorna har en likabehandlingsplan, som tar upp hur de på skolan ska arbeta 

förebyggande mot mobbning. Planen tar även upp hur de ska gå till väga vid kränkande 

behandling och mobbning. 

”Ja och vår likabehandlingsplan tar upp alla delar som rör främjande av likabehandling 

oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religionstillhörighet, nationalitet och 

funktionsnedsättning” (Stina, skola 1). 

 Alla tre skolorna utarbetar sina likabehandlingsplaner i arbetslagen tillsammans med rektor 

och sedan får elevrådet och skolrådet läsa den och komma med synpunkter. De utvärderar 
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sina likabehandlingsplaner efter varje läsår och reviderar dem inför det nya läsåret om så 

behövs. Vid starten av varje läsår presenterar klasslärarna likabehandlingsplanen för eleverna.  

Gemensamt för skolorna är att deras likabehandlingsplaner börjar med att tala om vad skolan 

har för vision. Alla är överens om att det är att skapa en trygg arbetsplats för både vuxna och 

barn, där man visar hänsyn, omtanke och att alla ska känna ansvar och delaktighet i samvaron 

med varandra.  

I likabehandlingsplanen presenteras de tre skolornas trygghetsteam som arbetar med det 

förebyggande arbetet. De har även hand om arbetet med Friends och träffarna med 

kompisstödjarna. I trygghetsteamen ingår det tre personal och en rektor på varje skola. 

 

4.3 Användning av metoden Friends olika verktyg 

Gemensamt för alla tre skolorna är att de använder sig av kompisstödjare. Det är två elever 

från varje klass, en kille och en tjej, i årskurs tre till sex. Det första steget i 

Friendsprogrammet är att utse dessa kompisstödjare och hur man gör dessa val ser lite olika ut 

på skolorna. 

”På vår skola får man ansöka om det via en blankett och så diskuterar vi i trygghetsteamet 

valet med klassläraren” (Lena, skola 3) 

”Vi använder oss av anonyma val, där de i klasserna får rösta på den som de anser är en 

schysst kompis och som de litar på” (Peter, skola 1) 

”På vår skola är det inget som vi röstar fram utan det är klassläraren som har fått den 

uppgiften av oss i trygghetsteamet och det ska vara någon som har lite koll på läget, som är 

en social och trevlig person” (Stig, skola 2). 

Uppdraget som kompisstödjare är självklart frivilligt men de flesta som blir valda ställer upp. 

Alla skolorna ser helst att man är det hela tiden, från trean upp till sexan, för att slippa börja 

om arbetet varje läsår. Det blir bara nya treor som ska introduceras.  

Efter valet av kompisstödjare görs det en kartläggning av skolan, där man får reda på hur 

situationen ser ut på skolan. Vilka platser som det är störst risk att det sker en kränkning på.  

I intervjun med Peter fick jag en beskrivning av hur deras kartläggning går till och så här 

beskriver han den: 
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”Vid första tillfället vi träffar kompisstödjarna på höstterminen, får de en karta över skolan att ta med 

tillbaka till klassen. På klassrådet ska de gå igenom kartan och sätta kryss där de anser att det är 

störst risk att bli utsatt för kränkningar. Efter tre veckor, vid nästa träff tar de med sig kartan till oss 

och vi i trygghetsteamet sammanställer kartorna och markerar ut kryssen på en ny större karta. Sedan 

sätts den upp vid personalingången, så att de blir påminda om dessa platser varje gång de går ut och 

rastvaktar” (Peter, skola 1).  

Alla tre trygghetsteamen träffar kompisstödjarna var tredje vecka där de går igenom klassvis 

om det är något de vill ta upp. De diskuterar kring mobbning, gör samarbetsövningar, spelar 

teater som handlar om mobbning och diskuterar sedan hur de olika personerna agerar i 

teatern.  

”Vi har även sett på film som går att hyra hos Friends och så har kompisstödjarna fått göra 

diskussionsfrågor att ta med till klasserna och diskutera” (Sofia, skola 3). 

”Vi avslutar varje möte med en orosblankett, där de får fylla i om de känner oro för någon 

person eller plats som känns otrygg, blanketten får fyllas i anonymt men vi ser helst att de 

skriver namn då det blir svårare för oss att ta reda på vem det gäller om det är någon de 

känner oro för” (Peter, skola 1) 

Skola 1 arrangerar Friendsdagen varje år och det är kompisstödjarna som får planera hur 

dagen ska se ut. Den är mycket uppskattad för kompisstödjarna som tycker det är jätteroligt 

att få planera dagen och de pratar om den nästan hela året innan. Även övriga elever och all 

personal uppskattar också dagen mycket, då det är trevligt att bryta schemat och vara 

tillsammans med barnen på ett annat sätt än under vanliga skoldagar. 

Det är enbart skola 1 som är aktiva medlemmar hos Friends och använder metoden fullt ut. 

Skola 3 började använda Friends 2004 och var då aktiva medlemmar och använde metoden 

fullt ut. Omorganisationen i Friends som gjordes efter Skolverkets rapport, ledde till att de 

behövde gå nya utbildningar som det tyvärr inte fanns pengar till. Därför använder de idag 

endast delar av Friends metoden. Skola 2 är inte aktiva medlemmar och använder sig enbart 

av kompisstödjare. Deras förhoppning är att kunna börja arbeta med Friends till hösten om 

resurserna finns.   
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4.4 Kompisstödjare, är det positivt eller negativt 

Både Peter (skola 1) och Stig (skola 2) tar upp kritiken som Friends fått om bland annat 

kompisstödjare, från Skolverkets undersökning Vad fungerar? – Resultat av utvärdering av 

metoder mot mobbning (2011). Skolverket menar att kompisstödjarna kan utöva en 

maktposition. Stig berättar att Friends har svarat upp mot Skolverkets kritik och att de har haft 

en diskussion tillsammans där de kommit fram till att Friends måste ändra på vissa saker som 

bland annat kompisstödjarnas uppdrag. Därför har de fått gjort vissa förändringar i arbetet 

med Friends, som exempelvis vad kompisstödjarnas uppdrag går ut på. Kompisstödjarna ska 

inte agera poliser och ingripa vid konflikter eller mobbning utan de ska vara extra ögon och 

öron åt de vuxna. Detta har de fått vara extra tydliga med inför kompisstödjarna.  

Alla tre skolorna ser det som positivt att använda sig av kompisstödjare och överlag tycker de 

att det fungerar bra. De har positiva erfarenheter av det och alla är överens om att de tror att 

det bidrar till ett lugnare klimat på skolan. Kompisstödjarna gör ett jättebra arbete i 

korridorerna, på rasterna och i omklädningsrummen, där det ibland inte alltid finns vuxna i 

närheten. Deras uppdrag är att vara extra ögon och öron åt de vuxna på skolorna, vilket alla 

tre skolorna ser som mycket positivt.  Samtidigt som de tycker att det är bra att 

kompisstödjarna finns, tror de också att det kan finnas en risk att vissa barn glömmer bort sitt 

uppdrag som kompisstödjare och att de andra barnen i klasserna inte kommer ihåg att de 

finns. En annan risk är också att kompisstödjarna kan få en del otrevliga kommentarer, som 

till exempel att de skvallrar när de har sett något bråk. Det är inte meningen att de ska råka illa 

ut på grund av sitt uppdrag.  

 

4.5 Skolornas utveckling och erfarenheter sedan de började använda Friends 

Skola 1 började använda Friends år 2006 och tycker att det har bidragit till ett lugnare klimat 

på skolan och under det senaste året har det inte kommit många ärenden till trygghetsteamet.  

”Jag har endast positiva erfarenheter av Friends och Friendsdagarna” (Stina, skola 1).  

Skola 2 började använda kompisstödjare från Friends metod år 2005 och tycker det fungerar 

bra och de anser att de är en viktig del i det förebyggande arbetet. 

Skola 3 började använda metoden Friends år 2004 och tycker att det är ett jättebra program 

med mycket bra material att arbeta efter, samtidigt som man kan ta hjälp av deras support.  

 

Alla tre skolorna har positiva erfarenheter av Friends som metod. Däremot kan de som arbetar 

med kompisstödjarna i skolorna märka att de får väldigt olika respons från klasslärarna. Det 
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kan vara som att komma ihåg att skicka kompisstödjarna på möten och genomföra 

aktiviteterna som kompisstödjarna får med sig från mötena. ”Vi gör ett stort jobb och så faller 

det lite på att lärarna inte fullföljer det fullt ut i klasserna” (Peter, skola 1). 

 

Skola 1 har lärt sig under årens lopp av sina misstag de har gjort med valet av kompisstödjare.  

Under ett år fick en elev flest röster men den eleven ville inte vara kompisstödjare. Den elev 

som fick näst mest röster ville inte heller. Det slutade med att den elev som endast fick två 

röster blev kompisstödjare. Det visade sig ganska snart att den eleven inte alls var lämpad att 

vara kompisstödjare. Av det misstaget lärde de sig att de då får nöja sig med en elev ifrån den 

klassen och att de aldrig ska gå längre ner än den som har fått näst mest röster.   

 

”Det förebyggande arbetet är ett jätteviktigt arbete och det är viktigt att stoppa mobbning 

innan det går för långt” (Lisa, skola 3). 

 

”Min erfarenhet av det förebyggande arbetet i sig är att det är viktigt att lyssna och samtala 

med barnen. Att låta barnen få komma och säga det de vill och att man tror på barnen, för det 

är deras upplevelse om hur det känns” (Sofia, skola 3).   
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5 Analys 

I denna del kommer resultatet från intervjuerna att kopplas samman med litteraturen som 

tidigare bearbetats.  

Tidigare forskning visar på att det är viktigt att klimatet i skolan är tryggt, tolerant, empatiskt 

och respektfullt för att kunna bedriva ett förebyggande arbete och att det är viktigt att skolan 

har en tydlig vision. De tre skolorna jag intervjuade hade alla en likabehandlingsplan med en 

vision av hur de vill att deras skola ska vara, vilket stämmer bra överens med hur en god skola 

bör vara enligt Höistad(1994). Enligt skollagen ska alla skolor bedriva ett aktivt förebyggande 

arbete och detta ska presenteras i likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen är dels till 

för att alla på skolan ska veta hur de ska arbeta förebyggande mot mobbning men även för att 

beskriva vad som sker vid akuta fall. Friends menar att det är viktigt att bedriva ett 

likabehandlingsarbete och de anser att det är viktigt att ledningen på skolan har kunskap om 

hur man utarbetar en bra plan och för den kunskapen vidare till personalen, så att alla på 

skolan är involverade i arbetet med likabehandlingsplanen. Resultatet från intervjuerna visar 

att skolorna utarbetar sina likabehandlingsplaner utifrån vad Friends och tidigare forskning 

anser vara viktigt.      

Friendsprogrammet består av olika delar och det är upp till skolan att bestämma vilka delar de 

vill använda sig av. Starten för alla skolor är likadan och det är att göra en kartläggning av 

skolan, för att sedan utgå ifrån kartläggningen och utarbeta ett hållbart arbetssätt.  Alla tre 

skolor använder sig av kartläggning men på lite olika sätt Gemensamt för dem är att de utgår 

ifrån kartläggningen när de ska utarbeta sitt arbetssätt. Olweus (2001) håller med Friends och 

anser också att kartläggning är en bra utgångspunkt för att kunna komma igång med aktiva 

åtgärder. Både Friends och Olweus (2001) är eniga om att ett program mot mobbning ska 

hjälpa till att minska och förebygga mobbning. Av resultatet från intervjuerna framgår det 

ganska tydligt att det är positivt att använda sig av program för att förebygga mobbning. Det 

visar också att det hjälper till så att hela skolan arbetar på samma sätt och att det underlättar 

att ha ett material att luta sig mot. 

Höistad (1994) menar att alla skolor bör ha ett trygghetsteam som arbetar förebyggande och 

vid akuta fall med hjälp av ett program som beskriver hur teamet ska gå till väga. Det är så 

Friends vill att skolorna ska arbeta. 

Skolverket är kritiska till att skolorna använder sig enbart av ett specifikt program, de ser 

hellre att man använder delar ifrån programmen och sedan utarbetar ett eget koncept på 
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skolan, utifrån vad skolan har för behov och resurser. Resultatet från intervjuerna visar att 

enbart en skola använder hela metoden Friends idag. En skola har sedan tidigare använt hela 

metoden Friends och plockar idag bara vissa delar och material där ifrån, samtidigt som en 

skola hoppas på att börja sitt arbete med Friends till hösten.   

Kompisstödjare visar sig vara betydelsefullt för att arbeta förebyggande, både tidigare 

forskning och respondenterna anser det. Både Höistad (1994) och Olweus (2001) anser att det 

är viktigt att skapa goda kamratrelationer i skolan. Friends menar att kompisstödjarna kan 

hjälpa till med det genom att sprida en positiv stämning bland sina kamrater. Respondenterna 

är eniga om att det är viktigt att poängtera vad en kompisstödjares uppdrag går ut på. 

Skolverket däremot är kritiska till att använda sig av kamratstödjare i det förebyggande 

arbetet, de anser att det till och med kan ha mottsatt effekt och att mobbningen istället kan 

öka. Från intervjuerna framkom det att efter att Friends fick kritik av Skolverket om 

kompisstödjare, ändrade de sitt sätt att arbeta. Mitt resultat visar att personalen på skolan 

tycker att det är positivt med kompisstödjare i det förebyggande arbetet, samtidigt som 

resultatet visar att det kan finnas risk för att kompisstödjarna kan råka illa ut om de används 

på fel sätt.  

Enligt skollagen så har skolan en skyldighet att kartlägga och vidta åtgärder mot kränkningar 

och mobbning och all personal på skolan har ett ansvar att agera när en elev känner sig kränkt 

eller mobbad och det är huvudmannens uppgift att se till att det bedrivs ett förebyggande 

arbete. 

Friends anser att det är viktigt att ha kunskap om hur man arbetar förebyggande mot 

mobbning. Därför erbjuder Friends utbildningar i deras program för att skolan ska få bästa 

möjliga chans att motverka mobbning. Tidigare forskning menar att ämnet mobbning måste 

vara en del i undervisningen hela året och får inte bara bli ett tema som tas upp då och då och 

det förebyggande arbetet mot mobbning bör vara en del i det dagliga arbetet.  

    

 

 

 



 

 

22 
 

6 Avslutning 

 I denna del kommer jag att redogöra för min slutsats och diskutera utifrån mitt syfte och 

frågeställningar. 

  

6.1 Slutsats och diskussion 

I det inledande kapitlet presenterades studiens syfte, vilket var att undersöka hur pedagoger 

arbetar för att förebygga mobbning med hjälp av programmet Friends. Studien syftade till att 

undersöka hur programmet Friends fungerar och vad det finns för fördelar och nackdelar med 

programmet. Vidare var även syftet att jag ville få mer kunskap om mobbning och hur man 

arbetar förebyggande mot det. 

Utifrån litteraturen som jag valt att presentera fick jag fram att det är viktigt att bedriva ett 

förebyggande arbete som hela skolan är delaktiga i, både elever, vårdnadshavare och personal. 

Utifrån intervjuerna framgick det att respondenterna också var eniga om hur viktigt det är att 

bedriva ett aktivt förebyggande arbete mot mobbning. Det Höistad (1994) skriver om att alla 

skolor borde ha ett program mot mobbning och att det ska vara ett intresse för hela skolan, 

håller jag med om.    

Jag anser att pedagogerna har en stor betydelse för hur det förebyggande arbetat ska fungera, 

de har ett ansvar gentemot trygghetsteamet och ska se till att kompisstödjarna får genomföra 

sina aktiviteter i klassen som de har fått med sig från sina träffar. Det är också viktigt att 

pedagogerna tar upp ämnet mobbning i undervisningen och ifrågasätter attityder kring 

mobbning. Även om arbetet är tidskrävande anser jag att det är viktigt att ta sig den tiden, för 

det borde alla tjäna på i slutändan.  

Min slutsats är att tidigare forskning visar på att det är positivt att använda sig av 

kompisstödjare i det förebyggande arbetet, bara skolan är tydlig i sin information om vad 

deras uppdrag är. Enligt de respondenter som ingick i arbetet med kompisstödjarna, var det 

ingen som upplevde att det var någon av kompisstödjarna som råkat illa ut. För att ingen ska 

råka illa ut rekommenderar Friends skolorna till att inte använda sig av kompisstödjarna vid 

akuta fall. Det gäller att vara jättetydlig inför kompisstödjarna vad deras uppdrag går ut på. De 

ska inte agera poliser och ingripa vid bråk, de ska istället säga till en vuxen. En 

kamratstödjares huvuduppgift är att vara extra ögon och öron åt personalen och att sprida 

positiv stämning bland sina kamrater. Resultatet från intervjuerna visar även det att det är 

positivt att använda sig av kompisstödjare. Därför drar jag den slutsatsen att det är utifrån 
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personalens synvinkel positivt att använda sig av kompisstödjare. Det jag däremot inte har fått 

fram i min undersökning är hur kompisstödjarna upplever uppdraget.  Det finns heller inte 

mycket tidigare forskning om hur eleverna tycker att det är att arbeta med Friends eller ett 

annat program mot mobbning. Detta kan jag se vara ett ämne att forska vidare på.  

För det är som en av respondenterna sa det är barnens upplevelse av hur det känns som är 

viktigt och det håller jag med om. För personalen kanske inte den inträffade händelsen anses 

vara så allvarlig, men det är hur eleven upplever det som är viktigt att tänka på. Jag anser att 

det inte bara är viktigt att bedriva ett förebyggande arbete. Det är minst lika viktigt att lyssna 

på eleverna och låta dem komma till en och att de känner att man lyssnar på dem och tar dem 

på allvar. 
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Bilaga  

Intervjufrågor 

 Har ni någon handlingsplan som berör det förebyggande arbetet mot mobbning? 

 Vad tar handlingsplanen upp? 

 Hur arbetar ni med Friends? Hur fungerar det? 

 Kompisstödjare är det positivt/negativt? 

 Kan du berätta vad dina erfarenheter av Friends är? 

 Använder ni metoden fullt ut eller plockar ni vissa delar? Varför? 

 Hur länge har ni använt den? 

 Vad har du sett för utveckling sedan ni började använda metoden Friends? 

 

 


