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Förord 
Jag vill börja detta förord med att tacka alla inblandade i denna studie. Tack till alla respondenter som 
ställt upp i intervjuerna – utan er hade inte denna studie varit möjlig att utföra.  

Tack till alla mina anhöriga som stöttat mig i processen och under hela min studiegång under alla 
kurser och moment. Både familj och vänner ger jag del till denna personliga framgång vid studieexa-
men, er uppmuntran och värme stärkte under hårda stunder i hela utbildningen. 

Jag vill också rikta ett stort tack till min studiementor Annelie Huczkowsky för allt hennes stöd och 
vägledning under hela min utbildning, den har varit ovärderlig. Självklart för mig är att ge min stöd-
mentor från MIUNs skrivarverkstad Anna-Karin ett stort tack för all hjälp och support med denna upp-
sats. Ni båda är ovärderliga och fina människor! 

Jag genomförde denna studieuppsats själv utan andra studenters inflytande. Studierna utfördes på 
campus och/eller på Timå Bibliotek. Utifrån handledning och yrkesprofessionella råd från universitetet 
utvecklades upplägget för forskningsläget och datainsamlingen. 

Till skillnad mot andra studenter som skriver i grupp så finns det inte möjlighet att dela upp någon 
form av skrivarbete i uppsatsen, utan alltihop måste utarbetas från en individ utan undantag. Jag ångrar 
inte valet, för det område jag forskat kring om skolmobbning har en viktig innebörd både för skola, för 
fritidshem, för lärarkollegor och sist men inte minst för alla elever som spenderar större delen av sin 
uppväxt inom skolans domäner från 6år och uppåt. Under uppsatsens gång erhöll jag en självinsikt av 
mitt arbete att det kan ses som en ”epilog”, en avslutande fortsättning från min tid i högstadiets skolår. 
Vid den tiden som elev var jag en aktiv medlem i en lokal skolsanktionerad organisation som löd under 
namnet A.M.O.R (Anti Mobbning Och Rasism) där jag var gruppmedlem och styrelseledamot, för att 
sedan avancera under sista året till vice ordförande. Under mentorskap från skolans kurator arbetade 
vi tillsammans för att motarbeta mobbning och kränkande behandling. Vårt arbete gav märkbara resul-
tat enligt rektor och lärare och yngre årskurser såg oss näst intill som ”skolpoliser” med både dess för-
delar men också dess nackdelar. Vad som var viktigt för mig var att det vi gjorde för varandra skapade 
ökad trygghet och trivsel för alla i skolan. Att elever lärde sig förstå vad mobbning innebär, vad det kan 
leda till och att det inte är acceptabelt. Så nu när detta arbete är avklarat kan jag se tillbaka på alltihop 
och med ett leende se att de korsade spåren till slut förenade sig längs vägen. Att vad som varit inte är 
nuet, men det som är nuet är relevant med det som var då. Min förhoppning är att förståelsen relaterat 
till skolmobbning inte ska bli försummad utan bli tagen på största allvar av alla individer relaterat till 
skolväsendet. I takt med samhällets utveckling och tillika skolors utveckling, är jag rädd att mobbning 
som fenomen dessvärre inte kommer att avtaga, men att öka. Bara kunskap om fenomenet och en stark 
vilja att bekämpa mobbning kan göra skillnad för skolors elever. 

Ett stort tack vill jag avslutningsvis framföra till mina handledare Annelie Hansson och Malin Nor-
berg för deras respektive engagemang och tillgänglighet. Dom har givit mig noggrann och konstruktiv 
feedback som har hjälpt mig framåt i mitt examensarbete. Tack igen Malin för allt J 

 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

"The one exclusive sign of thorough knowledge is the power of teaching" 
- Aristotle (384–322 BC). 

 
 

"Tell me and I forget, teach me and I remember, involved me and I learn!" 
- Benjamin Franklin (1705-1790). 

 
 

"There is no uninteresting topic, there are only uninterested people" 
- Gillbert Keith Chesterton (1874-1936). 

 
 

“Whether you think you can or whether you think you can’t, you’re right” 
– Henry Ford (1891-1945). 

 
 

"A candle loses nothing by lightning another candle" 
- Father James Keller (1900-1977). 

 
 

“The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, it will beat you to your 
knees and keep you there permanently if you let it. 

Nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. 
It's about how hard you can get hit and keep moving forward; how much you can take and keep mov-

ing forward” 
- Sylvester Stallone (1946 - ) 

 
 

"Med rätt mentorskap kan barn uppnå sin rätta potential, men den rätta potentialen återstår att se 
över tid" 

- Christoffer Norrgrann (2019). 

 
 

 
 
 
 



 

Abstrakt  
Utifrån styrdokumenten gällande arbete mot skolmobbning finns det angivet att varje skola skall ha en 
handlingsplan. Men det finns i nuläget inga tydliga anvisningar eller krav på hur en skola skall förhålla 
sig till hur de ska motarbeta fenomenet kränkning och mobbning. Det finns således ingen form av mall 
att förhålla sig till för Sveriges grundskolor. Det är således upp till varje huvudman och respektive sko-
las rektor att avgöra form och innehåll. Således framkom studiens syfte att beskriva och förstå lärares 
uppfattningar om skolans arbete som ett självupplevt framgångsfyllt antimobbningsarbete. Studien 
presenterade också vilka roller de som arbetar på skolan spelar i detta processarbete och vad just de 
bidragit med. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med skolans verkställande hälsoteam 
som ansvarar för arbetet mot mobbning, vilka också är skaparna och de drivande bakom skolans aktu-
ella handlingsplan. Det innefattade intervjuer av skolans rektor, skolans kurator (huvudansvarig i häl-
soteamet), två klasslärare och en fritidspedagog vilka är personalgruppen bakom gruppen. Resultatet 
visade framkom uppfattningar om att framgångarna till stor del handlar om att skolan arbetar långsik-
tigt med prioritering av värdegrundsrelaterade metoder som drivs av personal som har goda erfaren-
heter av att arbeta mot mobbning. Studien utgick från två forskningsfrågor; Vilka faktorer uppfattar 
personalen har bidragit till att göra antimobbningsarbetet framgångsrikt (?) och Vad uppfattar perso-
nalen behöver motverkas genom ett mobbningsarbete (?). Resultat från studien är att hälsoteamet ut-
vecklat ett arbete som skulle kunna tas från vetenskaplig litteratur om fenomenet mobbning och före-
byggande arbete. En annan slutsats som gjorts från studien är att även om svaren överraskande upp-
levdes lika så finns det skillnader mellan uppfattningarna om hur personalen ska kunna ”överföra” sina 
kunskaper och kompetenser till ny personal, och hur detta ”framgångsarbete” ska följa med skolans 
fortsatta utveckling i linje med människor i samhällets framtida utveckling. Jag drog slutsatsen att sko-
lan kan ha en möjlig framgång och ha arbetsmetoder som är unika, men som inte kan bekräfta att skolan 
verkligen har ”mobbningsfritt” baserat på denna studie. 
 
Nyckelord: Skolmobbning, mobbning, mobbande elever, handlingsplan, förebyggande 
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1. Inledning 
Skolan är en del av samhället, den kanske viktigaste delen (Ellmin, 2011). Det är sedan långt tillbaka 
konstaterat att mobbning förekommer inom skolans värld (Olweus, 1998) men att det länge rått funde-
ringar och sökande efter konstruktiva åtgärder för att komma tillrätta med problemen, vissa skolor 
drabbas mer av fenomenet än andra av olika skäl och anledningar då fenomenet bottnar sig i sociala 
sammanhang och gruppdynamiker (Larsson, 2010; Ellmin, 2011; Hallberg, 2016); Granström, 2007). 
Mobbningen är även konstaterad kunna få allvarliga konsekvenser och kan sätta djupa spår hos utsatta 
individer, men även utsättare likaså (Olweus, 1998; Larsson, 2010). Därför är det av största vikt att ar-
beta medvetet för att motverka mobbning. 

Mobbning inom skolan bland elever är ett fenomen som inte kan förbises på något vis. Det har visat 
sig vara ett återkommande problem för skolor att arbeta med. Vissa skolor mer än andra oavsett om det 
rör sig om sociokulturella, socioekonomiska eller politiska skäl. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 
2019) så ökar mobbningen inom skolor och allt fler elever mår dåligt enligt senaste undersökningen. 
Även Folkhälsomyndigheten (2019) rapporterar i sin rapport, ökningar av mobbning och psykisk ohälsa 
i skolorna. Dan Olweus (1998) skriver att mobbning bland barn är någonting som har förekommit 
mycket länge, kanske alltid. Mobbning är någonting som oavsett skäl härstammar från sociala samspel 
med andra individer (Larsson, 2010). Mobbning har flera definitioner som skiljer sig men gemensamt 
för alla definitioner är att det handlar om upprepade negativa handlingar som utförs medvetet av en 
eller flera individer med styrkemässigt överläge, med uppsåt att skada, och som riktas mot en individ, 
eller en grupp av individer som anses ”svagare” (Olweus, 1998; Hallberg, 2016).  
En elev som är utsatt för indirekt mobbning får inte vara med i kamratgruppen och har svårt att få 
vänner i klassen och/eller på fritidshemmet. Därför är det viktigt att denna mindre tydliga form av 
mobbning uppmärksammas av vuxna (Olweus, 1998; Hallberg 2016). Även kan tilläggas att det är vik-
tigt för varje elev att ha kännedom och begriplig kunskap om vad mobbning innebär och vad det kan 
ha för konsekvenser över de utsatta som drabbats av fenomenet. 

Att varaktig mobbning relateras till offrets sociala relationer på ett negativt sätt understryks också 
av det faktum att de sociala banden till omgivningen successivt försämras och kamratkretsens storlek 
minskar, något som i sin tur kan leda till att tilliten och tilltron till de vuxna i skolan försvagas (Hellfeldt 
m.fl., 2014). Många elever som utsätts för mobbning mår fysiskt och/eller psykiskt dåligt och kan leva i 
en social isolering och utanförskap. Det är för att de inte längre tas in av de andra eleverna i skolan 
och/eller för att de utsatta eleverna inte litar på att andra elever är välvilligt inställda mot dem (Ellmin, 
2011; Hallberg, 2016). Det som visat sig i forskning av långtidseffekter av mobbning är att de individer 
som utsätts för mobbning i barndomen löper högre risk att drabbas av ångest och depressioner i tonåren 
och vuxen ålder (Englander 2012; Hallberg, 2016). Mobbning räknas till den typ av kränkning som kan 
få katastrofala följder och konsekvenser för alla inblandade och i värsta fall leda till själskadebeteende 
eller värre självmord (Englander 2012).  

Faktum är att mobbning inte bara orsakar allvarliga långsiktiga konsekvenser för dem som blivit 
utsatta för mobbning, utan kan också medföra allvarliga konsekvenser för elever som bevittnar mobb-
ningen. De kan utveckla långsiktiga skuldkänslor, rädsla, hjälplöshet och rubbade känslor som tar sig i 
uttryck synligt eller undertryckt via självkänslan och självbilden (Hallberg, 2016). 

Den mobbning som företer sig vanligast är verbal eller fysisk våldsföring (Olweus, 1998; Ellmin, 
2011; Hallberg, 2016). Forskning visar att allt fler barn och ungdomar upplever mobbning än tidigare 
generationer och dessutom mer allvarlig mobbning än tidigare generationer inom skolan. Mobbningen 
börjar redan ända ner i förskolan vid runt 5 års ålder och fortsätter upp genom skoltiden (Hallberg, 
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2016). Exakta siffror på antalet elever som utsätts för mobbning i skolan är svåra att presentera eftersom 
mörkertalet fortfarande är omfattande (Olweus, 1998; (Ellmin, 2011; Hallberg, 2016). Det är inte ovanligt 
att många barn och ungdomar inte vågar berätta om de utsatts för mobbning för rädsla att det ska göra 
att mobbningen eskalerar ytterligare (Ellmin, 2011; Hallberg, 2016). Mobbning var och är ett problem 
som också påvisas öka inom skolor i vårt samhälle (Ellmin, 2011; Hallberg, 2016; Brewer Jr m.fl. 2018). 
Vare sig det är vanligast med verbalt eller fysiskt våld så är båda handlingarna relaterade till att vilja 
såra/skada någon så är detta inte ett Accepterat beteende vare sig inom skolans domäner eller inom 
samhället. Detta behöver i min bedömning bearbetas och åtgärdas. Vi som lärare och pedagoger ska 
inte tillåtas uppmuntra en mobbningskultur bildas på våra skolor utan istället göra allt vi förmår till att 
motarbeta detta kränkande och skadliga fenomen.  Denna studie kan även vara gynnsam för rektorer 
inom grundskolan då studiens innehåll förhåller sig väldigt relevant till deras verksamhet(er). 

Skolmobbning är ett mycket allvarligt problem som berör både skolan och samhället. I inledningen 
har här presenterats problemet med mobbning i skolan, problemet med utsatta elevers hälsa och fort-
satta utveckling, problemet med konsekvenserna för alla involverade enligt tidigare presenterad forsk-
ning. Jag har därför valt att studera fenomenet närmare och undersöka hur skolmobbning gynnsamt 
kan motarbetas inom grundskola med inkluderande fritidshem. Jag har valt att besöka och studera en 
skola med fritidshem som enligt egen utsago har utvecklat ett ”framgångsrikt” koncept. Vad kan tänkas 
bidra till att deras koncept fungerar? Vad är det för tankar och idéer bakom denna ”framgång”?  Jag 
söker finna svar för min studie och hur betydande genomförda intervjuer av skolans personal kan dela 
med sig av och om hur ett gynnsamt antimobbningsarbete kan genomföras (?). Vad kan resultaten av 
en sådan studie bidra med kunskaper om? Hur kan dessa kunskaper användas och vem kan dra nytta 
av dessa kunskaper? För som jag redan har beskrivit, mobbning är vanligt företeende bland barn och 
ungdomar, vilket gör skolan till en arbetsmiljö där sådant kan frodas om inte skolan tar tag med att 
motverka skadligt beteende och även arbeta med värdegrund.  

Därför vill jag framlägga att min studie är relevant inte bara för forskningens enskilda sak, men mer 
relevant för att söka uppmärksamma ökad kunskap om gynnsamt antimobbningsarbete och en hållbar 
handlingsplan för lärare såväl som elever att arbeta tillsammans för en bättre skolmiljö. 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet kommer den tidigare forskningen att redogöras för. Först behandlas forskning om 
förståelsen för fenomenet mobbning, därefter behandlas fenomenet varför någon blir en mobbare, se-
nare behandlas hur skolor kan motverka mobbning, därefter behandlas förebyggande arbete mot mobb-
ning och sist i kapitlet beskrivs forskning om vilka faktorer som forskning visat är viktig att inkludera i 
en förebyggande plan. Slutligen beskrivs de teoretiska utgångspunkterna. 

2.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning relaterat till förekomst av mobbning, skolmobbning, förebyggande arbete mot skol-
mobbning och vad forskningen har kommit fram till behandlas i detta avsnitt. 

2.1.1 Varför uppstår mobbning i skolan? 
Solveig Hägglund (2007) skriver att från barnens farhågor är tvånget till närvaro, social trängsel och en 
ständig närvarande konkurrens och kontroll samt att från deras perspektiv innebär skolplikt obligato-
risk närvaro i ett sammanhang som man inte själv har valt. Forskare tror att många elever som begår 
mobbning mot andra elever generellt sett har byggt upp en ”högre status” bland skolkamrater och att 
dessa elever genom kränkning och mobbning skapar situationer där de kan demonstrera sin sociala 
styrka och visa dominans (Englander 2012; Brewer Jr m.fl. 2018). I synnerhet dessa grupper av mobbare 
tros välja socialt svagare elever än de själva vilka inte förmår försvara sig själva eller tas i försvar av de 
andra skolkamraterna (Frånberg & Wrethander, 2011; Hallberg, 2016). Studier kring skillnaden mellan 
pojkar och flickor som begår mobbning visar att flickor som mobbar andra flickor tenderar att använda 
sig mer av verbala mobbningsmetoder, medan pojkar som mobbar andra pojkar tenderar att i högre 
utsträckning använda sig av fysiskt våld (Wolke m.fl. 2013). 

Elever som utsätts för mobbning och visar aggressiva reaktioner svarar med ett aggressivt utåtage-
rande beteende. Det kan då handla om att försöka ge igen/slå tillbaka mot mobbaren genom former som 
att skrika, slå, sparka eller på något sätt visa sina upprörda känslor. Elever som reagerar passivt vid 
mobbning vänder känslorna inåt. Något som forskningsstudier visat är att detta ofta leder till att mobb-
ningen fortsätter medan att ett nonchalant svar från utsatt elev som visar lite till inget känslointryck är 
det som ökar chanserna för att mobbningen ska upphöra eller minska (Perry m.fl. 1990). 

2.1.2 Varför blir någon en mobbare? 
Ett framträdande kännetecken för mobbare är deras aggressivitet mot medelever – det är nästan inbyggt 
i definitionen av en mobbare. Mobbare behöver inte bara uppträda aggressivt mot medelever utan kan 
också rikta aggressiviteten mot vuxna som lärare och vårdnadshavare samt att de har en allmänt mer 
positiv inställning relaterat till våld och användningen av våldsmedel än genomsnittliga elever. De 
präglas också ofta av impulsivitet och starka behov av att dominera andra. Utåt sett vill mobbare spegla 
att de har en positiv värdering av sig själva. Mobbare utstrålar även lite medkänsla med offer för mobb-
ning (Olweus, 1998). Utifrån forskning är det inte ovanligt att psykologer och psykatrier beskriver att 
individer med ett aggressivt och tufft beteende egentligen under ytan är ängsliga och osäkra (Olweus, 
1998). Det är inte ovanligt att mobbare omger sig själv med en liten grupp på 2-3 kamrater som ”stöd” 
vare sig de är med på det eller passiva. Medan mobbare kan inneha en högre ”status” i mellanstadieåren 
så förtvinar den uppemot högstadiet och ligger lågt runt åk 9. Dock ligger de aldrig sämre än självaste 
mobboffren ”statusmässigt” bland andra elever (Olweus, 1998). 
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Bakomliggande faktorer som leder utvecklingen till ett aggressivt reaktionsmönster kan vara flertalet 
och väldigt varierande, men generellt har forskning visat att de främsta faktorerna som är bakomlig-
gande är samlade från hemmet. Föräldrarna eller vårdnadshavarna spelar den huvudsakliga rollen. Om 
ett hem utmärkes av en negativ grundinställning präglad av brist på värme, engagemang och omsorg 
samt ger barnet för mycket ”frihet” ökar risken för att barnet ska utveckla aggressivitet och stridighet 
mot sin omgivning. En annan faktor kan röra sig om att hemmet har maktorienterade uppfostringsme-
toder som innefattar fysisk bestraffning och/eller våldsamma känsloutbrott (Olweus, 1998). I motsats så 
råder att ett hem präglat av en positiv grundinställning med värme, kärlek, omsorg och sunda regler 
för barnets beteende medför att barnet känner sig älskad, uppskattad och tillfreds med sig själv och sin 
omgivning vilket också medför avsevärt till att utveckla vilja vara en bättre medmänniska för andra i 
sin omgivning (Olweus, 1998). 

2.1.3 Hur kan skolor arbeta med att kontra skolmobbning? 
Kjell Granström (2007) som är professor i pedagogik, docent i kommunikation och legitimerad psykolog 
menar att inte låta göra något åt mobbning eller att ”låta eleverna själva lösa sina konflikter” är sannolikt 
den sämsta vägen att gå. Hallberg (2016) skriver att tidigare forskning om fenomenet tyder på att det 
pedagogiska arbetet inom hela skolan måste förankra sig starkt i det dagliga pedagogiska arbetet. Den 
pedagogiska rollen som alla lärare ska ha har en enorm vikig uppgift med att etablera optimala kontak-
ter med eleverna och verka som positiva förebilder i hela skolmiljön. Forskning påvisar att det är väldigt 
viktigt att alla inom den pedagogiska rollen möter alla elever med en utgångspunkt som föregår med 
ett gott exempel, att man bär på ett förhållningssätt gentemot eleverna som man vill att eleverna ska ha 
både gentemot varandra och gentemot de vuxna. Pedagoger (Förskoleklass, skola, fritids) i skolans 
verksamhet behöver kunna vara närvarande i elevernas lekar och aktiviteter och vara medvetna om de 
signaler som eleverna sänder ut för att kunna läsa elevernas behov då pedagogernas uppgift är att stärka 
barnens självbild och självkänsla samt trygghet och omsorg (Ellmin, 2011; Hallberg, 2016). Många elever 
som utsätts för mobbning mår fysiskt och/eller psykiskt dåligt och kan leva i en social isolering och 
utanförskap. Det är för att dom inte längre tas in av de andra eleverna i skolan och/eller för att dom 
utsatta eleverna inte litar på att andra elever är välvilligt inställda mot dem (Ellmin, 2011; Hallberg, 
2016). Alla människor, elever som vuxna har en önskan om att få tillhöra en grupp, det har forskare 
hävdat vara medfött hos oss alla människor (Strandberg, 2006; Gillberg m.fl., 2015). 

Som lärare och pedagog har det visat sig vara viktigt att läsa av och förstå elevsituationerna och se 
skillnad på de olika förhållanden som kan råda om det är självvalt ensamma eller om eleven är utsatt 
för direkt/indirekt mobbning (Hallberg, 2016). Mobbning eller tyst utfrysning ur kamratgemenskapen 
är en annan vanlig kronisk stressituation för elever enligt tidigare studier. Om elever utvecklar depress-
ion så kan det medföra att elever får än svårare att ta kontakt på lämpligt sätt och att hänga med i 
kamraters lekar/aktiviteter. Medvetenheten om att vara utanför och att lyckas sämre än andra förvärrar 
depressionen och därmed glider eleverna längre bort från att verka i ett socialt sammanhang (Gillberg 
m.fl., 2015). I dom fall där detta börjar visa sig i ett tydligt mönster måste lärare använda sina pedago-
giska kompetenser och allmänna kunskaper för att agera kraftfullt omedelbart för att förhindra att ut-
anförskapet utvecklas permanent för den utsatta eleven (Ellmin, 2011; Hallberg, 2016). Elevers vilja att 
berätta om sin utsatthet och söka hjälp och stöd förutsätter att relationerna till de vuxna inom skolan är 
goda och att det finns tillit till att dom vuxna bryr sig tillräckligt (Hellfeldt m.fl., 2014).  

Skolans uppdrag är att förse eleverna med ämneskunskaper, socialiseringserfarenheter, omsorg om 
individen och trygghet (Skolverket 2017). Men dessa element inom skolan kan tacklas ned av hur skolan 
hanterar mobbning och kränkande behandling. Det blir aldrig optimalt för en skola att förse sina 
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element till eleverna om skolan inte tar tjuren i hornen och får bukt med eventuella problem. Det hand-
lar om att en skola skall förse varje elev möjligheter att utvecklas och ge fullt uttryck för sin unika per-
sonlighet vilket inte blir fullt möjligt om en skola tillåts prägla av otrygghet, hot, våld och mobbning i 
alla dess former (Ellmin, 2011). Därför måste en skola enligt tidigare studier och forskning se till att ta 
krafttag kring detta och oberoende av hur illa situationen är, är det oundvikligen viktigt att en skola 
markerar att sådant beteende är oacceptabelt och att skolan inte bara är beredd att förhindra nuvarande 
problem utan också förebygga och värna om framtida tid i skolan (Baldry & Farrington, 2007; Ellmin, 
2011). 

En framgångsfaktor som visat sig ge resultat inom skolor är förebyggande åtgärdsprogram. Det 
finns flertalet färdiga program för skolor att köpa in (Friends, SET, Lions Quest, Olweus-programmet, 
Fartsametoden, Skolkomet, Skolmedling, Stegvis mf.) som alla har effektiva som ineffektiva inslag 
(Ellmin, 2011; Frånberg & Wrethander, 2011; Hallberg, 2016). 

2.1.4 Förebyggande arbete mot mobbning 
En skolverksamhet som vill främja lärande och hälsa uppmärksammar, analyserar och reflekterar också 
kritiskt negativa situationer och händelser. Skolan har fokus på vad som sker, varför det sker och vad 
som kan göras för att åstadkomma förbättringar. Det innebär ett lagarbete hela vägen från rektor och 
nedåt och alla på skolan är resurser i det arbetet och alla måste vara uppmärksamma på varningssigna-
ler (Ellmin, 2011). Att ha en plan är inte bara en trygghet för skolans personal och elever, det är också 
ett värdefullt verktyg att vända sig till för att arbeta med en rutin för åtgärd. En plan gör att alla rättar 
sig efter samma led och skapar möjlighet till ett enande (Ellmin, 2011). För att rå bot på mobbning och 
kränkningar krävs det ett omfattande tänk och planering. Det är omöjligt om en skola bara riktar in sig 
på en elev varje gång ett fall dyker upp. Det krävs att skolan tar krafttag och gör ett heltäckande arbete 
som berör alla elever och lärare för att inte bara arbeta med nuvarande problem utan även förebygga 
framtida händelser. (Olweus, 1998; Baldry & Farrington, 2007; Ellmin, 2011; Hallberg, 2016; Brewer Jr 
m.fl., 2018). Forskning och undersökningar visar att trots omfattande insatser från enskilda skolor (skol-
ledare, lärare, elevhälsan) så kvarstår att många skolor är utelämnade åt sig själva att hitta effektiva 
metoder för både förebyggande och det akuta arbetet med att hantera både fysiskt och psykiskt våld 
(Ellmin, 2011; Hallberg, 2016). 

Det har som nämnts tagits fram ett flertal olika program för skolor att köpa in som förhåller sig 
metodiskt uttänkta, men är generellt centralt framtagna och inte alltid möjliga att anpassa till den en-
skilda skolans förutsättningar och villkor, tex. vad gäller personalens förkunskaper, kompetens och ele-
vernas uppväxtvillkor. (Ellmin, 2011). 
Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbning (2011) kan sammanfatta följande punkter för 
förebyggande insatser att kretsa kring: 

- Samarbete i lag – Antimobbningsteam, trygghetsgrupper eller liknande.  
- Förmåga att kunna bemöta och hantera mobbare och mobbningsutsatta med rutiner för bear-

betning av och stöd till de inblandade. 
- Elevers aktiva medverkan i det förebyggande arbetet – samarbete med vuxna i syfte att skapa 

en god atmosfär. 
- Regelbunden uppföljning/utvärdering av elevernas situation som underlag 

 
Målet med att utveckla ett slutligen verkställande åtgärdsprogram – förebyggande mot kränkning och 
mobbning är att minska eller helt förhindra existerande och framtida mobbningsrelaterade faktorer och 
händelser samt förebygga uppkomsten av nya problem inom skolans domäner (Olweus, 1998). Förutom 
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skolans rektor och lärare bör skolkurator och skolsköterska vara aktivt deltagande i utvecklingsproces-
sen och ha en betydande roll med sina kompetenser som influenser (Olweus, 1998). Även om vi som 
individer tänker olika och kan ha olika syn på saker och ting är det av stor vikt att lärarna inte bara 
tänker på ”sina elever” i sin egen undervisningsklass utan på helheten. Det är även viktigt att alla är 
inbegripna i planens åtgärder och visar en gemensam överenskommelse om åtgärder och principer att 
följa. Det är av stor fördel för det förebyggande programmet om alla deltagande kan komma fram till 
ett visst mått av kollektiv förpliktelse och ansvar för det valda åtgärdsprogrammet. Återigen, enighet 
och att alla är delaktiga. I samband är det också av stor vikt att det i en plan/regelverk klargörs vad slags 
följder överträdelse får (Olweus, 1998; Frånberg & Wrethander, 2011; Hallberg, 2016).  

2.1.5 Vilka faktorer är viktiga att inkludera i en förebyggande plan? 
Olweus (1998) skriver att lärartätheten är en oerhört viktig faktor. Ju fler lärare per antalet elever som 
har uppsikt under skolverksamheten/fritidshemmet desto mindre möjligheter för mobbning att ske då 
mobbare ofta slår till när inte lärare och vuxna finns till. Det är mycket viktigt att ha tillräckligt antal 
vuxna i verksamheterna bland eleverna, speciellt under rasttid. Med det inkluderar också förutsätt-
ningen att vuxna också är beredda att ingripa och konstruktivt angripa eventuella kränkande/mobb-
ningssituationer. 

Allmänt pekar detta mot att lärarnas attityder till mobbningsproblem och deras beteende vid mobb-
ningssituationer är av avgörande betydelse för nivån av sådana problem i skolan eller elevgrupper 
(Olweus, 1998; Ellmin, 2011; Hallberg, 2016). Olweus (1998) menar att en lärare som inte är engagerad 
eller låter bli att undersöka misstänkta händelseförlopp medför ett ”tyst godkännande” av mobbarnas 
beteende. Det sänder signaler att mobbningen kan fortlöpa utan större risk för negativa konsekvenser. 
Även om en lärares ingripande vid ex. rasttid inte leder till att problemet helt upphört så ska vi inte 
undervärdera effekterna av en konsekvent icke-accepterande hållning till mobbning eller kränkning. 
Det är även viktigt att lärare och övrig personal utbyter information om vad som sker under lektioner 
och raster. Att ha en klargjord kartläggning över skolans utrymmen och ”riskzoner” är väldigt viktigt 
för att minimera möjligheter för att mobbning eller kränkning äger rum. Det är inte ovanligt att toaletter, 
omklädningsrum, duschar och undanskymda delar av skolbyggnaden och skolgården är platser där 
det oftast händer att mobbare slår till pga. bristande översyn från vuxna. Ett bra sätt att motarbeta 
mobbning är att skapa en välutrustad och tilltalande inne- och utemiljö, som inbjuder till kreativa och 
positiva aktiviteter. En trivsam och välplanerad skolgård kan möjligen också göra det lättare för lärare 
och personal att övervaka och även delta aktivt i elevernas sysselsättningar (Olweus, 1998). Målgruppen 
för åtgärder på skolnivå är i princip alla elever vid skolan. Åtgärderna syftar till att utveckla en inställ-
ning och skapa betingelser som minskar omfattningen av mobbning inom skolans domäner som helhet. 
En del av åtgärderna bör fungera som mål att både förhindra och förebygga mobbning. 

Det är en oerhörd förutsättning att skolan har ett optimalt samarbete med hemmen om mobbning 
och kränkningar effektivt ska motarbetas. Värdefullt är också samarbeten upprättade via föräldramöten 
och/eller via digitala lär plattformar där vårdnadshavarna blir informerade om behovet av att utveckla 
ett bättre samarbete för deras barns trivsel och trygghet i skolan. Skolkuratorn eller rektor eller annan 
ansvarig inom skolans miljögrupp kan dela med sig av en översikt av senaste forskningen om mobb-
ningens omfattning, mekanismer och orsaker (Olweus, 1998). Det är viktigt att skolan då inbjuder till 
att vårdnadshavare vill kommentera och lägga fram sakliga diskussioner om skolans planerade eller 
nuvarande stadgar. Detta för att öka medvetandet och förståelsen av fenomenet för alla individer. Sko-
lan är skyldig att tillhandhålla trygghet och omsorg om individen och ge deras behov för att uppnå 
kunskapsmålen, men det bästa stödet kommer alltid att vara från elevernas hem. Då skolan bara har så 



 

 7 

mycket utrymme och resurser att fördela till alla och om föräldrarna är med skolan på att mobbning 
och kränkning inte är acceptabelt så växer enigheten och föräldrar tar större ansvar för deras barns 
beteende och uppförande med disciplinära åtgärder och konsekvenser som följd av deras barn beter sig 
dåligt mot andra. Skolan har ett delmål att fostra eleverna, men skolan kan aldrig ersätta den gedigna 
fostran bara elevernas hem kan fullfölja (Hallberg, 2016). Det kan finnas oro för att lärare kan i början 
uppleva mer kontakt från hemmen som en belastning, men å andra sidan utgör de ökade kontakterna 
en naturlig utgångspunkt för ett enat samarbete mellan skola och hem om motarbete mobbning och 
kränkning (Olweus, 1998) 

2.1.5.1 Potentiella åtgärder sammanfattade på tre nivåer 
Följande presenteras sammanfattade potentiella förutsättnings åtgärder möjliga att inkludera i en före-
byggande handlingsplan som skrivits utifrån Dan Olweus (1998); Roger Ellmin (2011) och Ullrika Hall-
bergs (2016) respektive forskning om fenomenet mobbning och potentiella åtgärder. Dessa åtgärder 
presenteras här utifrån tre olika perspektiv i form av; Åtgärder på skolnivå, Åtgärder på klassnivå och 
Åtgärder på individnivå. Författarna menar oberoende enat att en förebyggande handlingsplan inte kan 
likt en schablonaktig prioritering välja fokusera på endera utan yrkar på att åtgärder bör uppfyllas på 
flera nivåer för att motarbeta en eventuell mobbningskultur. 
 
Åtgärder på skolnivå 
Åtgärder på skolnivå refererar till arbete med fokus på hela skolans allmänna arbete. Arbetet relaterat 
till skolans miljö, dess trygghet bland elever som vuxna, dess trivsel, dess fostran, dess rutiner och att 
skolans gemensamma berörda regler följs av alla. 

- Undersökning från elever med frågeformulär/enkäter. Syftet är att få från eleverna deras unika upp-
levelser och erfarenheter och att de är anonyma. 

- Studiedagar och temadagar om mobbning. 
- Bättre rastvaktsystem och ett ökat ingripande. Lärartätheten och deras översyn är avgörande.  
- Attraktivare och mer utvecklad skolmiljö – En inne och utemiljö som erbjuder variation och inbjuder 

till stimulans för eleverna. Många fall av mobbning uppstår pga. Att vissa elever inte har något på 
skol-rasterna att sysselsätta sig med och utav ren uttråka initierar mobbning för att roa sig på annans 
bekostnad (Hallberg, 2016). 

- Allmänt vårdnadshavare-möte – Skolan har ett öppet möte där föräldrar och vårdnadshavare bjuds 
in för att föra öppna dialoger och mindre föreläsning om ämnet mobbning och för att få höra vård-
nadshavarnas uppfattning om fenomenet (Olweus 1998; Hallberg, 2016). 

- Miljöutvecklingsgrupper – En grupp bestående av lärare och personal på skolan som har funktion 
att arbeta med skolans skolklimat. 

- Skolans rektor ser över sina lärare och pedagogers kunskaper och kompetenser relaterat till kränk-
ning och mobbning bland elever i skolan. 

- Skolan är tydlig med sina grundvärderingar och i olika former praktiserar grundvärderingar i verk-
samheten. 

Målgruppen för åtgärder på skolnivå innebär alla elever inskrivna vid skolan berörs. Koncentrationen 
fokuserar inte enbart på berörda mobbare eller mobboffer utan syftar till att utveckla alla elevers med-
vetenhet om problemen med mobbning och hur skolan ska minska omfattningen samtidigt som skolan 
i samma process arbetar förebyggande inför framtiden (Olweus, 1998; Ellmin, 2001 & Hallberg 2016). 
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Åtgärder på klassnivå 
Åtgärder på klassnivå refererar följande till arbete med fokus på hela gruppen av elever som tillhör 
samma skolklass. 

- Klassregler för uppförande, förhållning och värderingar. Beröm och åtgärder/sanktioner som alla 
elever är informerade om och insatta i. 

- Klassråd – Klassen tar upp och diskuterar om saker och ting fungerar bra eller dåligt och pratar om 
problem som uppstått. 

- Användande av utbildande material som relaterar till mobbning och kränkning ex. rollspel, film, 
litteratur mm. 

- Inlärning genom samarbete – Samarbetes övningar som hjälper eleverna att utveckla sin förståelse 
av sunda värderingar och hur fel mobbning är att utsätta andra individer för. 4-hörns leken, chara-
der, uppgiftsbaserade övningar mm. 

- Gemensamma positiva aktiviteter – aktiviteter som ser till att alla kan vara med och som uppmuntrar 
till god kamratanda och samarbete. Det hjälper eleverna att ”korsa broar” emellan varandra. 

- Klassföräldramöte och enskilda samtal. 
 
Åtgärder på klassnivå kan allmänt beskrivas liknande, men de behandlar klassen som helhet där mål-
gruppen är klassens medlemmar. En viktig förutsättning för att motarbetande mot mobbning ska fun-
gera är att det håller på klassnivå men även för att förbättra socialt och undervisningsklimat. Det är 
alltså viktigt att klasslärare tar tag i detta men att det är ännu klokare att göra så tillsammans med 
elevernas inflytande. Skolan ska ha allmänna regler, normer och föreskrifter som ska följas, men om 
klassen vidare tar dessa och implementerar egna förhållningsregler för att vidare arbeta med hur klas-
sen kan motverka förekomsten av mobbning. Det är viktigt att få eleverna att bli engagerade i skolkli-
matet och att deras förslag och tankar blir hörda. På så sätt kommer eleverna uppleva att de tar ett större 
ansvar och att de är med och påverkar. Interaktioner lägger även grunden till intellektuell (och emot-
ionell) utveckling (Strandberg, 2006). Detta är också väldigt välkomnat för deras fortsatta utveckling till 
att bli ansvarsfulla individer (Olweus, 1998). Klassrådet är ett utmärkt tillfälle att använda sig av för att 
skapa ett forum för sakliga diskussioner som berör fenomenet samtidigt som andra skolmiljöfrågor tas 
upp. Samspel eleverna emellan är den främsta kontakt med det som går att veta eftersom interaktioner 
är källan till utveckling (Strandberg 2006). Eleverna bör också bli undervisade på klassnivå hur mobb-
ning förekommer och vilka konsekvenser det medför med hjälp av material/aktiviteter som behandlar 
fenomenet. Detta för att öka deras medvetande och förståelse samt skapa medkänsla för utsatta indivi-
der, tillika ett aktivt motstånd mot mobbare. Forskning och erfarenhet tyder på att elever inte alltid är 
medvetna om hur mycket skada och lidande mobbning åstadkommer (Olweus, 1998; Frånberg & Wret-
hander, 2011; Hallberg, 2016). 

Lärare bör också rikligen ge eleverna tydligt beröm och värmande uppmärksamhet när eleverna 
visar optimala prov på att ta till sig av klassens undervisning. Mer beröm i deras sociala beteende och 
skolprestationer kan få väldiga gynnsamma effekter på andra medlemmar av klassen. En undersökning 
visar emellertid att många lärare i vardaglig klassundervisning brister i att förmedla beröm och upp-
märksam uppmuntran till elever när elever visar prov på socialt gott beteende utöver deras ämneskun-
skaper (Olweus, 1998; Hallberg, 2016). Det har visat sig vara lättare för elever att ta till sig kritik för 
oönskat beteende och bättring om han eller hon får uppskattning för det bra som gjorts och kan känna 
sig mer omtyckt än illa tyckt. Detta har speciellt betydelse för elever som själva begått mobbning 
(Olweus, 1998). Människan är inte en isolerad ö utan lever i ett sammanhang (en kultur, ett samhälle, 
en värld) och barnets förhållande till sin miljö utvecklas och förändras vilket i takt med ökande ålder 
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och mognad måste förses med utveckling i ett kollektivt sammanhang som uppmuntrar till gott socialt 
beteende som förvärvar optimala kompetenser (Strandberg, 2006). 
 
Åtgärder på individnivå 
Åtgärder på individuell nivå refererar följande till arbete med fokus på den enskilda individen. 

- Allvarliga samtal med mobbare och mobboffer – Ett krafttag och en tydlig markering att detta inte 
är acceptabelt och att det ska upphöra omedelbart.  

- Samtal med vårdnadshavarna till inblandade elever, eventuellt tillsammans med eleverna. 
- Användning av ”fantasi” (lärare och vårdnadshavare) för att hjälpa mobbade resp. mobbade elever. 

Använda ”fantasi” är ett kreativt redskap för att lära eleverna och uppmuntra till bättre beteende 
och stärka moral. Den kan användas för skrämselsyfte för mobbaren där mobbaren får ökad insikt i 
hur fel det är, vilka konsekvenser hans/hennes handlingar får för båda två samt kan användas i mot-
satts som uppmuntrare för mobboffret (Olweus, 1998). 

- Hjälp från elever i klassen – Låt eleverna få ta ansvar och känna att de kan vara goda människor som 
kan stötta och hjälpa varandra i svårigheter och nöd. Klassen kommer varandra närmare. 

- Hjälp och stöd till vårdnadshavare – Lärare kan använda sin pedagogiska kompetens och sakliga 
kunskap om mobbning för att ge oinsatta vårdnadshavare en ökad förståelse om fenomenet och hur 
de bör bemöta detta med sitt barn. 

- Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade elever resp. mobbade barn –  
 Söka stöd hos varandra och bilda en gemenskapsgrupp som kan dela sina erfarenheter med 

varandra ledd av skolans kurator. 
- Byte av klass eller skola – Den absolut sista åtgärden som involverar först och främst att mobbaren 

blir omplacerad, inte främst den mobbade ska byta. Detta har givits mycket kritik genom åren att 
mobbaren fått stanna kvar medan mobboffret tvingats byta skola. 

 
Strandberg (2006) menar att med åtgärder på individnivå är avsikten att förändra enskilda individers 
beteende eller situation med sikte på att minska mobbning och stimulera positiva reaktioner och ut-
vecklingar hos individen. Att undervisa om hur elever skall uppföra sig, ger som bekant mycket lite 
effekt om vuxna inte lever som de lär och när det kommer till att stå emot mobbning, kränkning och 
oacceptabla beteenden är det än mer viktigt. 

Dan Olweus (1998) menar med de presenterade åtgärdsnivåerna att det krävs två viktiga förutsätt-
ningar för att förverkliga de presenterade målen/åtgärderna i en förebyggande plan mot mobbning och 
kränkning. Den ena är att de vuxna i skolan (i synnerhet rektor, skolsköterska, kurator och lärare) och i 
viss mån hemmet blir medvetna om omfattningen av mobbningen i den egna skolan. Den andra är att 
de vuxna med ett visst allvar och engagemang går in för att förändra nuvarande situation och vilja att 
påverka framtiden i skolan. Övertygelsen är att mycket arbete kan åstadkommas med relativt enkla 
medel, men vidare menar Olweus (1998) att kompetens inte räcker utan vilja att förändra. 

2.1.5.2 Utveckla en miljöutvecklingsgrupp på skolan 
Olweus, (1998) skriver att skolmiljön är laddad med flera aspekter som berör mer än bara inne och 
utemiljön. Grundskolan och fritidshemmet är två verksamheter men inte bara de verksamheterna utan 
också elevhälsa och beredskapsgrupp ska arbeta med att skolan förhåller sig trygg och säker för alla 
elever och personal som arbetar där. Det är också viktigt att skolan har en förebyggande åtgärdsplan 
mot mobbning-och kränkning och en grupp som är dedikerad för att motarbeta dåligt beteende och illa 
behandling av individer. Miljögruppens uppgift är att se över olika problem och föra sakliga 
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diskussioner om hur problemen ska lösas och att erfarenheter delas. Genom att dela varandras erfaren-
heter och lära av tidigare misstag ökar chanserna till att framgångarna blir fler samt att varje individ 
blir mer erfaren och tillhandhåller ökad kompetens.  Det är konstitutivt att arbetsmiljögruppen koncen-
trerar sig på olika sidor av mobbning och kränkning. Alltså om problemet mer generellt och att gruppen 
för ett kritiskt tänkande och diskuterande samt optimalt är att gruppen tar del av forskande litteratur 
kring fenomenet för att vidga sin förståelse och kunskap om allt vad mobbning medför. Det är heller 
inte fel att gruppen också tar upp mindre former av elevproblem som berör bristande disciplin, brist på 
kontakt med elevhem, undervisningsproblem mm. Det är alltså viktigt att det sätts av ordentlig tid för 
att allt detta ska kunna behandlas. Gruppen rekommenderas heller inte vara för stor, men allt är i för-
hållande till hur stor skolan är och hur många elever skolan i sig representerar (Olweus, 1998). 

2.1.5.3 Sanktioner till förfogande 
I många fall är det inte nog med att vara välvilligt förstående och bruka mycket beröm och uppmuntran 
för att få aggressiva individer att ändra sitt uppförande. Både forskning och erfarenheter inom motar-
betandet av mobbning visar tydligt att sanktioner måste tillgripas, alltså en negativ påföljd för oaccep-
tabelt beteende. Det bästa resultatet uppnås i sin helhet genom en kombination av mycket beröm, upp-
skattning och omsorg kombinerat med konsekventa sanktioner för aggressivt, regelbrytande beteende 
(Olweus, 1998). Påföljderna som finns måste förhålla sig enkla att använda och finnas inom juridiska 
ramar. De bör vara förenade med ett visst obehag men givetvis inte ha karaktär av” fientliga hand-
lingar”. (Olweus, 1998; Brewer Jr m.fl., 2018). Påföljden ska inte vara personinriktad, men ska klart och 
bestämt markera att det oönskade beteendet inte får förekomma. Valet av sanktion måste också ta hän-
syn till elevens ålder och kön. Vad som är en obehaglig upplevelse för en elev, kan te sig som en otrevlig 
avkoppling för en annan (Olweus, 1998). Några tänkbara sanktioner är extra läxa, allvarligt enskilt sam-
tal, låta eleven sitta utanför rektorsexpeditionen under raster, hålla elev nära rastvakten under ett antal 
raster, sänd eleven för alvarligt samtal till rektorn, beröva eleven ett eller ett antal privilegier samt alltid 
kontakta vårdnadshavarna för att informera dem om situationen och få med deras samarbete för att 
förändra elevens oacceptabla beteende (Olweus, 1998). Från flera synpunkter handlar sanktioner om att 
elever lär sig underordna sig ett regelsystem (Olweus, 1998; Brewer Jr m.fl., 2018).  

Underordnande av regler är främst en trygghet, men kan också behöva inarbetas mer hos vissa ele-
ver än den generella gruppen inom skolan (Gillberg m.fl. 2015). Det blir alltså viktigt att vidta åtgärder 
mot mobbning inte bara av hänsyn till de mobbningsutsatta för att få känsla av upprättelse för deras 
utsatthet utan också i första hand med tanke på mobbarens korrektion. Ett konsekvent upprätthållande 
av regelsystem i skolan kan faktiskt vara till stor hjälp för aggressiva elever; det kan utveckla deras 
förmåga att ta hänsyn till andra elever och vuxna och på lång sikt visa större respekt för samhällets 
lagar (Olweus, 1998; Brewer Jr m.fl., 2018). 

2.1.5.4 Värdegrunden, grundstenen i elevernas uppbyggnad 
Lärare har inte bara ansvar för sina elevers kunskapskrav utan även för deras välbefinnande. Skolan 
ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbe-
finnande och utveckling bör prägla verksamheten, i och utanför klassrummet. För att ett förebyggande 
arbete mot mobbning ska ha verklig effekt räcker det inte bara med att skolan tar fram en regelmässig 
plan som lärare och elever ska utgå från utan det behövs också en gedigen grund för planen att stå på 
och den bottnar i skolans värdegrund (Baldry & Farrington, 2007; Ellmin, 2011; Hallberg, 2016). Det 
krävs en gemensam värdegrund, en gemensam agenda, kopplat med en lärarroll/pedagog som sträcker 
sig längre än klassrummet, då arbetet med att skapa en trygg skolmiljö för alla förutsätter insatser även 
inom andra områden än enbart elev- och klassrumsnivå (Ellmin, 2011). Skolan behöver inte bara 
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ämneskunnande utan behöver också modiga vuxna som står upp för det rätta och värnar om klara 
regler och värderingar för hur man behandlar varandra (Ellmin, 2011; Hallberg, 2016). Värdegrunden 
är en del av utbildningen och bör vara en aktiv del i den vardagliga undervisningen då skolans uppdrag 
att främja individens stimulans att inhämta nya kunskaper är bred av möjligheter. Att arbeta både kog-
nitivt och socialt är viktigt i det systematiska arbetet för att uppnå en harmonisk balans mellan samspel 
och uppgifts lära så väl i skolan som i samhället (Ellmin, 2011. Att eleverna lär sig de sociala samspels-
förutsättningarna är en lång process som sträcker sig under hela deras skoltid. Faktorer som att lära 
eleverna hur man bör kommunicera med andra, hur man bör uppträda mot varandra samt vad som 
inte är acceptabelt beteende är en viktig förutsättning för det förebyggande arbetet mot mobbning. Vux-
nas arbete med elevernas emotionella och psykologiska förståelse av sig själva och andra är en annan 
viktig aspekt i värdegrundsarbetet (Ellmin, 2011). Att skapa en skolmiljö som värdesätter lärande och 
tolerans är lika viktigt för både den kunskapsmässiga och den sociala utvecklingen. Roger Ellmin (2011) 
ger exempel på lektioner/aktiviteter där värdegrunden kan stå i fullt fokus som exempelvis temadagar, 
friluftsdagar, teater- eller musikuppsättningar, rollspel eller projektarbete. Att göras så öppnar för att 
öka gemenskapen och tryggheten mellan elever, mellan vuxna och elever och vuxna. 

Orlenius (2001) skriver att värdegrunden har två betydelser sammanförda till en som inkluderar 
normer och värden. Medan normer utgör ett samlingsbegrepp för utsagor om handlingar som önskvärda 
(ex. rätt och/eller plikt) mot icke-önskvärda (ex. orätt och/eller förbjudet) så utgör värden något som är 
eftersträvansvärt (ex. gott). Normer utgör därmed föreskrifter för hur man bör eller inte bör handla 
medan värden formas av olika värderingar. De förra utgör grundläggande värden som är värdefulla i 
sig, men som senare är medel för att uppnå andra mål. Vidare menar Orlenius (2001) att utmaningen 
med normer är att i skolan kan elevers normer ställas mot lärares, läres mot vårdnadshavare eller en 
skolas normer mot en annan skolas normer men att skolans värdegrund i slutändan borde avse oförän-
derliga värden som inte är förhandlingsbara (ex. människors lika värde) och överenskomna världen 
(egenvärden) (ex. mobilfritt inom skolan under skoltid eller vi som tar påbackning av skollunchen stäl-
ler oss i kön bakom dem som ännu inte ätit alls). 

2.1.5.5 Individen själv - Att bygga upp självkänsla, självbild och identitet hos eleverna 
Dan Olweus (1998), Roger Ellmin (2011) och Ulrika Hallberg (2016) har alla forskat omfattande om 
mobbning och hur skolor kan förebygga och hantera mobbning. Alla tre är överens om att en av de 
viktigaste komponenterna i värdegrundsarbete och förebyggande arbete är den gemensamma nämnda 
länken - Individen själv! Hur viktigt och betydelsefullt på så många tänkbara plan det är att skolan 
arbetar med elevernas självkänsla, självbild och identitet. Barns sökande att finna sig själva börjar tidigt 
i livet. Elever påverkas i sin självuppfattning i storutsträckning av hur omvärlden ser på dem, hur de 
blir bemötta, bedömda och värderade. Det påverkar hur de tänker, känner och handlar i olika miljöer 
och situationer (Ellmin, 2011). Skolan är den plats där människor möter varandra, där åsikter och kul-
turer bryts mot varandra och där både individen och samhället formas allt eftersom skolan avspeglar 
samhället.  

Följande beskriver Olweus (1998) och Ellmin (2011) vad självkännedom, självförtroende, självtillit, 
självkänsla och självbild har för betydande och varför författarna yrkar på deras värde:  

Självkännedom - Självkännedom handlar om att lära känna sig själv. Det är en process där man av 
erfarenheter som man samlat har lärt sig något om hur man är som person, hur man tänker, känner och 
hur man bäst kan agera i olika situationer. Det handlar också om hur observant man är, hur medveten 
man är om sina egna behov, hur man lyssnar på sig själv. Att ha en god självkännedom är grunden för 
social och emotionell kompetens = EQ (Emotional Quotient), behövs för att individen ska kunna reglera 
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sina känslor, alltså att hantera känslomässiga reaktioner. Emotionell kompetens är en förutsättning för 
social anpassning och samverkan. 

Självförtroende - Självförtroende handlar om tilltron till ens egen förmåga att prestera något. Själv-
förtroendet synliggörs genom att individen får känna ett eget ansvar och kan skapa något från egna 
förmågan. Självförtroendet är även kopplat till motivation och ju större självförtroendet är, desto större 
tilltro på egna förmågan att uppnå egen framgång. Sviktande självförtroende gör att individen anser 
sig inte duga något till och det kan skicka signaler till omgivningen att så möjligen är fallet, fast det i 
själva verket inte behöver vara så. Självförtroende är också nära kopplat till självtilliten. 

Självtillit - Handlar om hur individen upplever sin förmåga, vad man tror sig kunna göra. Självtillit 
påverkar också förmågan att relatera till omgivningen och till andra människor. Att kunna själv, kunna 
lösa problem, stärker individernas självtillit och självförtroende. 

Självkänsla - Handlar om den uppfattning man har om sig själv och vem man är. Och om att upp-
skatta sig själv för den man är. I skolsammanhang innebär det att bekräfta eleverna för deras positiva 
egenskaper snarare än för vad de presterar. En bra självkänsla medför att behovet av att hävda sig mot 
andra individer avtar. En dålig självkänsla kan vara att underskatta eller överskatta sin person eller 
kapacitet. Utan självkänsla är det svårare att ta personligt ansvar och fatta beslut, vilket gör att en opti-
mal självkänsla är betydande för en framgångsrik personlig tillväxt och utveckling. Barn med låg själv-
känsla är mer osäkra att pröva nya saker och kan tala mer negativt om sig själva, vilket kan förvärras 
om det inte uppmärksammas i tid och därför är det viktigt att både förskolan och skolan arbetar tidigt 
med barns självkänsla. 

Självbild - Handlar om hur individen ser på sig själv. Vår självbild bidrar till vår självkänsla. Själv-
bilden beskriver alla delar av personligheten och sättet att förhålla sig till omvärlden. Även att en stor 
del av vår självbild bygger på interaktionen med andra människor och våra livserfarenheter. En god 
självbild innebär att individen känner sig sedd, hörd, bekräftad och älskad, omtyckt och accepterad för 
den man är. En optimal självbild är en tillgång när barn ställs inför olika prövningar. Självbild är inte 
medfödd utan inlärd. Konsekvenserna av en negativ självbild kan vara känslighet mot stress, inlärd 
hjälplöshet och depression. Barns självbild och motivation är även mer eller mindre beroende av 
varandra samt att en optimal självbild är viktig för att kunna nå goda studieresultat.  

Slutligen kommer allt ner till följande kontext av arbetandet med ”självet” där Olweus (1998) och 
Ellmin (2011) oberoende beskriver att arbetet förhåller sig till lärarens kompetens, lärarens engagemang 
och lärarens dedicering. Sammansättningen visas här i följande fyra punkter: 

1. Huruvida läraren faktiskt håller sig till och följer de steg som omnämns i den framtagna planen. 
2. Hur vida läraren har tillräcklig kompetens för att kunna fullfölja planen. 
3. Hur vida lärarna är engagerade och motiverade att fullfölja planen. 
4. Huruvida skoleleverna faktiskt är engagerade och motiverade att följa planen. 

 
Det arbetssätt som visat sig vara mest gynnsam för att stoppa eller minska mobbning inom skolan är 
att arbeta med hela gruppen och hela verksamheten bakom. Det innefattar att arbeta med den som 
mobbar, den som utsätts för mobbning och med de som bevittnar mobbningen. Och att skolans lärare 
arbetar från grunden och upp med alla elever för att bygga upp deras individuella identiteter som inte 
bara möjliggör bättre skolprestationer men framför allt bidrar till att eleverna blir bättre medmänniskor 
i skolan och bättre medborgare i samhället (Olweus, 1998; Ellmin 2011; Hallberg, 2016). 
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2.2 Teoretiska perspektiv på mobbning 
 Tidigare i uppsatsen gavs en definition av skolmobbning, men ur ett bredare perspektiv finns mer te-
oretisk diskussion. Mobbning har flera definitioner som skiljer sig men gemensamt för alla definitioner 
är att det handlar om upprepade negativa handlingar som utförs medvetet av en eller flera individer 
med styrkemässigt överläge, med uppsåt att skada, och som riktas mot en individ, eller en grupp av 
individer som anses ”svagare” (Olweus, 1998; Hallberg, 2016). Ulrika Hallberg (2016) beskriver att in-
nebörden av negativa handlingar är när man avsiktligen tillfogar eller försöker tillfoga en annan individ 
skada eller obehag, vilket gör att mobbningen kan förekomma på flera olika sätt och på flera olika plat-
ser vilket gör skolan till en arbetsmiljö där sådant kan frodas om inte skolan tar tag med att motverka 
skadligt beteende och även arbeta med värdegrund. Handlingarna kan utföras verbalt i form av hot, 
hån, förtal, att säga elaka och/eller obehagliga saker som den andre inte tycker om/känner obehag av 
att höra. Negativa handlingar innefattar också fysisk skada som att knuffa, slå, sparka, nypa, fälla krok-
ben eller fasthållning mot ens vilja. Även att utföra grimaser, fula gester, vända ryggen till, högljudd 
suckande, härma eller vägra att rätta sig efter någons beskärda önskemål är alla delar av negativ hand-
ling (Olweus, 1998). Eftersom barn som de destruktiva handlingarna riktas mot befinner sig i ett styrke-
mässigt underläge gentemot förövaren/förövarna har han eller hon ett begränsat handlingsutrymme 
när det gäller att försvara sig mot eller på annat sätt hantera mobbningen (Olweus, 1998; Hallberg, 2016). 
Det är lämpligt att skilja mellan direkt mobbning – med relativt öppna angrepp på offret – och indirekt 
mobbning i form av social isolering och utfrysning. En elev som är utsatt för indirekt mobbning får inte 
vara med i kamratgruppen och har svårt att få vänner i klassen och/eller på fritidshemmet. Därför är 
det viktigt att denna mindre tydliga form av mobbning uppmärksammas av vuxna (Olweus, 1998; Hall-
berg 2016).  
En enstaka aggressiv handling är endast per definition mobbning om förövaren är socialt och/eller fy-
siskt starkare än offret, vilket kan falla in mer som en singulär kränkning men belyser samma oaccep-
tabla beteende som återkommande handling (Baldry & Farrington 2008). Den mobbning som företer sig 
vanligast är verbal eller fysisk våldsföring (Olweus, 1998; Ellmin, 2011; Hallberg, 2016).  

Mobbning som ett socialt fenomen uppfattas på olika sätt beroende på vilket perspektiv eller vilken 
synvinkel vi utgår ifrån. Det kan liknas vid att studera detta sociala fenomen med olika slags glasögon. 
Förståelsen av mobbning ligger alltså delvis i betraktarens ögon. Ur ett forskningsperspektiv kan häv-
das att förståelsen färgas av den vetenskapliga tradition vi utgår ifrån. Det betyder att de åtgärder vi 
anser vara lämpliga utifrån olika uppfattningar också kommer att variera. Det betyder vidare att inget 
perspektiv kan anses vara heltäckande. Det är i själva verket olika aspekter av mobbning som studeras. 
De frågor som ställs inom ramen för ett specifikt perspektiv får enbart de svar som är möjliga inom just 
det perspektivet. De olika perspektiven närmar sig alltså studieobjektet på olika sätt. Det vanligaste 
sättet att betrakta mobbning på är det individualpsykologiska perspektivet (Skolverket, 2011; Ellmin, 2011). 
Om vi granskar mobbning ur ett sociokulturellt perspektiv kan vi finna andra förklaringar till varför en 
del människor blir mobbade och varför andra blir mobbare (Skolverket, 2011; Ellmin, 2011). 

Ellmin (2011) menar att oavsett vilket perspektiv man väljer att studera kring mobbning och hur 
man förebygger fenomenet så finns det tre perspektiv att beakta för att komma underfund med kon-
struktiva och möjliga effektiva insatser som kan utgöra positiva resultat. 

- Det individuella perspektivet, som har sina rötter i psykologi och medicin och som tolkar elevers 
beteenden som resultat av brister hos individen. 

- Det socialkonstruktivistiska perspektivet, som bygger på att den sociala verkligheten och sociala 
fenomen är konstruerade, att det är något som sker i interaktionen mellan människor, och att det är 



 

 14 

i den sociala kontexten, det sociala sammanhang i vilket en person lever, som elevers handlingar 
kan förstås och ges mening. 

- Det strukturella/materiella perspektivet, som till skillnad från det individuella fokuserar på barriä-
rer eller hinder som skolan själv har byggt och som kan försvåra för enskilda elever att bli inklude-
rade och accepterade (Sid. 21). 

Utifrån detta som teoretisk bakgrund kommer jag bland annat att diskutera mina resultat mot de tre 
perspektiven i diskussionskapitlet för att få fördjupad förståelse för mitt studieobjekt. 
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3. Begreppsförklaring 
I denna uppsats ligger fokus på mobbning bland elever inom skolans domäner. Det inkluderar både 
skola och fritidshem då båda verksamheterna lyder under samma huvudman och under Skolverkets 
styrvägledning vilket även inkluderar skolans plan för förebyggande arbete (Skolverket 2017). Följande 
anges en förklarande ordning på begrepp som återkommer i uppsatsen för läsarens förmån.  
 
Mobbning - Innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier i form av verbalt, 
fysiskt och/eller psykiska angrepp av en eller fler individer inom en social samling. 
 

Skolmobbning – Mobbning som förekommer bland elever inom skolans domän. 
 

Kränkning - är att behandla en person nedsättande i ord eller fysisk handling, eller att göra ingrepp i 
dennes rättigheter eller frihet. Liktydingar är förödmjuka, förolämpa, såra, förtala. Kränkning kan i 
grövre fall vara en brottslig handling. 
 

Skolmiljö - Syftar till vistelsemiljö som inne och ute men kan också användas som begrepp för en skolas 
kultur, normer och värderingar som råder. 
 

Konflikt - Innebär ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Konflikter kan föreligga såväl inom en 
människa som mellan personer och grupper. 
 
Våld - Avses som en aggressionshandling som innebär att en eller flera personer avsiktligt tillfogar en 
annan person eller personer fysiskt trauma. 
 
Stress - Stress kan definieras som mental överansträngning. Stress kan påverka kroppen negativt om 
den har hög nivå. 
 
Etik - Är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den behandlar också kritiskt frågorna om vad 
som utmärker en god handling och vad som kännetecknar en god människa. 
 
Moral - Är en kvalitativ egenskap i en handling, ett beteende eller hos en person att följa de etiska 
normerna, att följa god sed. Det kan också betyda förståelsen för vad som är rätt och fel. Med moral kan 
också avses regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter. 
Sådana regler och principer studeras särskilt i etiken. 
 
Norm - Är ett begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler 
och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort. 
Med normer menas ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda 
mot varandra. 
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4. Syfte 
Studiens syfte blir alltså att genom intervjuer med olika personalgrupper vid en skola beskriva och 
förstå deras antimobbningsarbete. 

1. Vilka faktorer uppfattar personalen har bidragit till att göra antimobbningsarbetet framgångs-
rikt? 

2. Vad uppfattar personalen behöver motverkas genom ett antimobbningsarbete? 
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5. Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som använts under denna studie. Jag lägger fram bakgrunden till 
mitt val av kvalitativ metod och beskriver hur min genomförda studie samt intervjuerna är utformade, 
vidare beskriver jag min urvalsprocess samt genomförandet av dataanalysen för att avsluta med vali-
ditet, reliabilitet och metoddiskussion.  

5.1 Metodval  
Metoden som valts att utgå ifrån har en kvalitativ grund, vilket ger mig möjlighet att nå pedagogerna/re-
spondenternas egna uppfattningar kring fenomenet. En kvalitativ syn i arbetet genomsyras av att tolka 
och försöka förstå resultaten som framkommer (Stukat, 2011). Jag var i denna uppsats ute efter respon-
denternas uppfattningar om valda studiefenomenet antimobbningsarbete. Denna inriktning medför att 
jag intresserar mig för att försöka tolka, förstå och förmedla upplevelserna av det studerade fenomenet 
(Fejes & Thornberg, 2015). 

Detta ligger till studiens syfte vilket har avgjort val av metod, detta för att min uppsats avser att söka 
ökad förståelse och att besvara frågor rörande hur olika personalgrupper uppfattar skolmobbning, men 
mer gäller syftet det förebyggande arbetet inom både skolan och fritidshemmet. Därför har jag valt att 
göra semistrukturerade intervjuer med verksam och utbildad skolpersonal från olika lärargrupper, vil-
ket här var rektor, kurator, två klasslärare och fritidspedagog. En kvalitativ datainsamlingsmetod ger 
ett stort material som kan generera en god inblick i människors uppfattningar och erfarenheter (Bry-
man, 2018).  

5.2 Intervjuer  
Jag valde semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. I en semi-strukturerad intervju kan 
intervjun utgå från frågeområden, alltså teman i stället för endast detaljerade frågor. Genom att ha större 
frågeområden och endast några enstaka detaljerade frågor bedömde jag att det skulle ge ett mer ”na-
turligt samtal” vid intervjutillfället. Den semistrukturerade intervjumetoden bygger på öppenhet. 
Denna öppenhet gör det möjligt att kunna ställa följdfrågor och vidareutveckla frågorna (Rienecker & 
Stray Jorgensen, 2014). I semistrukturerade intervjuer kan man under intervjun utveckla frågorna bero-
ende på vilket svar man får (Bryman, 2018). Intervjuer är centrala för väldigt mycket samhällsveten-
skaplig forskning. Empiriskt material kan lättare samlas in genom att fråga andra människor om exem-
pelvis vad de gör eller hur de upplever ett fenomen. Och det är också sannolikt av den anledningen 
som intervjuer är den vanligaste metoden för dem som sysslar med kvalitativa studier (Ahrne & Svens-
son, 2015). I kvalitativa intervjuer finns inte samma representativitet som i kvantitativa studier, men 
man vill få fram upplevelse om ett visst fenomen som man inte kan få genom standardiserade enkäter, 
men samtidigt ska inte forskningsresultaten vara beroende av vilka personer som intervjuas (Ahrne & 
Svensson, 2015). 

Syftet med intervjuerna var att uppnå studiens syfte genom att undersöka och få informanterna, som 
i sin tur är de ansvariga för skolans anti-mobbningsarbete att tala om sina erfarenheter och vad de själva 
uppfattar är det som bidragit till skolans upplevda framgång mot skolmobbning. Frågorna riktade sig 
till rektor, kurator, klasslärare och fritidspedagog för att de skulle berätta så mycket som möjligt utan 
att känna sig styrda av mig som intervjuare/författare till studien.   

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp det senare för att få ut så mycket som möjligt av respondenterna. 
Intervjuaren bör ha i åtanke att skapa naturliga övergångar mellan de olika frågeområdena, låta respon-
denterna ”sväva ut” i sina svar (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman 2018). Den som intervjuar bör även 
använda sig av olika uppmuntrandetekniker som att t.ex. be respondenten att utveckla sina svar genom 



 

 18 

att ställa följdfrågor eller att berätta mer om något (Kvale & Brinkmann 2014). Jag hade själv i åtanke 
när det gällde frågeområdena att exempelvis skriva upp korta exempel på följdfrågor som kunde vara 
användbara i intervjuguiden. Anledningen till att jag valde att göra en semistrukturerad intervju var att 
få tag i deras berättelser och erfarenheter. Detta skulle i sin tur kunna leda till att jag kommer till kärnan 
i det jag egentligen vill ha reda på för att kunna besvara studiens syfte.  

5.3 Urval  
Det tillvägagångssätt jag använt mig av i den här studien var ett målstyrt urval, enligt Bryman (2018) 
är detta något som är vanligt vid kvalitativ forskning. Med ett målstyrt urval menas att jag själv som 
”forskare” väljer respondenter till min studie utifrån studiens syfte. Därmed är det också intressant att 
undersöka deras erfarenheter och befintliga kunskaper. Detta val var ett medvetet val då jag ansåg att 
detta skulle passa in gynnsamt till min studie.  

Vilket arbetsuppdrag och vilket kön respondenterna har framgår i studien, även om specifikt kön 
var irrelevant i förhållande till vad jag sökte för material. Detta kommer inte att framgå i studien för att 
göra någon form av jämförelse eller bekräftelse utan endast för att beskriva karaktär hos medverkande 
respondent då samtliga respondenter var kvinnor som alla var involverade i skolans anti mobbning- 
och kränkningsarbete. Detta var inte planerat eller uttänkt utan förhöll sig bara vara så helt enkelt. Jag 
beslutade att söka efter alla lärargrupper inom skola och fritidshemmet som var delaktiga/relevanta för 
skolans förebyggande arbete. Det rör sig om sex individer på skolan totalt som är involverad, varav en 
(skolsköterskan) var sjukskriven vid denna studietid samt bara tillgänglig få timmar i veckan på skolan. 
Det blev fem som intervjuades av sex planerade.  

Jag kontaktade denna skola en tid innan för ett personligt besök i deras verksamhet för att jag vid 
det tillfället var nyfiken på hur de arbetar på denna skola rent generellt och hur eleverna trivs. Vid ett 
möte i samband med besöket satt vi och diskuterade skolpolitik och arbetsförhållanden och yrkeskom-
petenser mm när skolans rektor och skolans huvudsakliga fritidspedagog båda stolt och självsäkert be-
rättade att deras skola sedan en tid tillbaka har ett väldigt framgångsrikt arbete mot mobbning som 
dom beskrev med tillägget att ”Vi har nästan ingen mobbning alls här på hela skolan. Att skolan har en 
tradition av starka värderingar och en väldigt enad personal kår som arbetar ihop gavs som anledning 
just då när jag följdfrågade om hur de lyckats (?). Efter det mötet innan jag skulle bege mig av därifrån 
träffade jag även ett par andra ur personalen och efter en kort presentation så frågade jag av ren nyfi-
kenhet vad dem tyckte om att arbeta på den här skolan. Jag fick som svar att en stor anledning bortsett 
från allmän trivsel bottnade i att de upplevde skolan som en harmonisk och trygg arbetsmiljö med lite 
problem och mycket glädje från eleverna på skolan. Detta gjorde mig ännu mer nyfiken och efter samråd 
med handledare beslutade jag mig för att detta arbete måste undersökas djupare och jämföras med 
forskning. Jag kontaktade skolan igen en tid senare och lade fram mina intentioner om en studie om 
skolmobbning och förebyggande arbete och att jag efter tidigare möte med dem blivit inspirerad att 
studera deras arbete och erfarenheter. Rektorn blev själv nyfiken över idén och lovade återkomma till 
mig inom en vecka med svar. Jag fick inom några dagar svar att det var okej från deras håll. Jag fick 
även deras medgivande att involverad personal kunde ställa upp på intervjuer. 

Samtliga intervjuade respondenter hade en behörig utbildning för sitt uppdrag på skolan och alla 
hade flera års arbetserfarenhet av respektive yrkesuppdrag. För att respondenterna och deras arbets-
plats (skolan) skulle avidentifieras så gav jag samtliga medverkande fiktiva namn samt även skolan. 
Genom att göra detta förhåller jag mig till konfidentialitetskravet.  
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5.4 Genomförande  
Inför intervjuerna hade jag i en pilotstudie utfört en testintervju på en annan skola i en annan kommun 
för att se om frågorna och syftet var relevanta för tilltänkta huvudarbetet. Bland annat beräknade jag 
tid för frågorna, undersökte om de hade en bra formulering och hur många som kunde vara nödvändiga 
för att ”täcka upp” studieområdet. Efter att pilotstudien var utförd med testintervjun tog jag tillvara på 
erfarenheten för korrigeringar till utarbetade intervjufrågorna i samråd med handledare.  

Jag började förhållandevis tidigt med att ta kontakt med angivna respondenter från skolan som var 
involverade i skolans arbetsmiljögrupp och nyckelpersoner i det förebyggande arbetet (Rektor, kurator, 
klasslärare och fritidspedagog). Kontakten bestod av telefon och mejlkontakt med varje individ. Re-
spondenterna fick då information om att jag är fritidslärarstudent från Mittuniversitetet i Sundsvall som 
skulle skriva mitt examensarbete, och att jag var intresserad av att utföra en yrkespersonlig intervju 
med dem. Varje respondent var förmedlad av skolans rektor. Jag förklarade studiens uttänkta syfte och 
att jag skulle utforma ett stödformulär av intervjufrågorna som även de kunde se i samband med inter-
vjun, men inte dess för innan. Jag kontaktade samtliga fem individer som är involverade i skolans häl-
soteam, varav fyra kunde ställa upp. Den femte var skolsköterskan som inte kunde ställa upp eftersom 
hon var oanträffbar på obestämd tid. Med samtliga respondenter kunde det utföras semistrukturerade 
intervjuer och samtliga frågor gavs svar på utan att någon hade invändningar på några ställda frågor. 
Vid starten av varje intervju ställdes obligatoriska frågan om jag fick deras godkännande att spela in 
intervjun på min recorder och/eller mobiltelefon för att underlätta intervjuarbetet och spara tid, vilket 
samtliga respondenter utan tvekan eller tvivel gav sitt godkännande till. Jag förtydligade också att allt 
inspelat material skulle raderas efter studiens slut samt att bara jag eller min handledare på begäran 
skulle höra det inspelade materialet. Jag bedyrade även att inget material skulle ges någon form av 
identifierbar utpekning till personlig individ eller plats och att jag noga planerat använda fiktiva namn. 
Bara deras yrkestitel/arbetsuppdrag ex. rektor skulle stå skrivet utan personlig koppling. Papper och 
penna hade jag även till hands vid intervjutillfället för att kunna anteckna om det skulle bli aktuellt. För 
att respondenterna skulle känna sig trygga och inte stressade samt för att intervjun skulle kunna ge-
nomföras optimalt, fick respondenterna full kontroll över valet av tid och var intervjun skulle äga rum. 
Anledningen till detta var att öka chanserna att få ut god datakvalité från intervjuerna (Kvale & Brink-
mann, 2014). Alla intervjuer var direkta möten och alla intervjutillfällen hölls på respondenternas ar-
betsplatser.  

Samtliga intervjuer skedde separata från varandra i avskilda rum (varje individs kontor/arbetsrum) 
under separata tillfällen på olika datum. Tiden för utförandet av intervjuerna varierade mellan respon-
denterna. Samtliga intervjuer varade mellan 45 till 190 minuter. Då har jag räknat tiden från då vi pre-
senterade oss för varandra och startade upp intervjun tills att vi skiljdes åt. Dokumenterandet av re-
spondenternas intervjusvar skedde via inspelning av en audio-recorder app i min smartphone (Sony 
Z5 Premium) med samtliga respondenters medgivande. Ett anteckningsblock användes även för stöd-
anteckningar. Under intervjuerna förhåll jag mig väldigt neutral. 

Intervjuerna utfördes löpande, men inte så att frågorna ställdes obligatoriskt efter varandra enligt 
intervjuguiden jag utgick efter då svaren kunde bli besvarade löpande under samtalets gång och således 
blev frågan besvarad i själva intervjuprocessen. Respondenterna var frikostiga med svaren och visade 
öppet intresse för innehållet. Avslutningsvis fick samtliga respondenter tillfälle att tillägga något om de 
så ville. Det jag ville få ut av intervjuerna var att få höra samtliga respondenters uppfattningar, erfaren-
heter och tankar kring skolmobbning och ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar.  
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5.5 Etiska överväganden  
Jag kontaktade respondenterna första gången via telefon. Vid första kontakten med intervjupersonerna 
förtydligade jag för dem att det var frivilligt att delta och att information skulle förhålla sig konfidentiell, 
utan namn på personer och/eller platser. Jag gav även information till respondenterna om de vid behov 
önskade kontakta min handledare/kursansvarige för information eller eventuell bekräftelse på ex-
istens/behörighet som student på MIUN. Jag förtydligade att insamlade data bara skulle ses av mig och 
vid begäran av min handledare men inga andra individer. Min studie förhåller sig till forskningsetiska 
principer. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det som forskare viktigt att tänka på informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver dem på 
följande sätt: 
- Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin med-
verkan och bara svara på frågor han/hon vill samt när som helst avbryta deltagandet. I denna studie 
var det ett muntligt samtycke och ett handslag med varje enskild lärare samt att varje lärare erhöll rätten 
att avstå svara på frågor och när som helst avbryta deltagandet. 
- Konfidentialitetskravet innebär att inga personliga eller personligt relaterad information kommer att 
visas i rapporten/studien eller att obehöriga individer får ta del av den.  
- Nyttjande kravet innebär att insamlade data kommer att förvaras, användas och hanteras på ett sätt 
som gör att den bara kommer att ses av den studerande utföraren och ansvarig lärare/handledare. Slut-
ligen efter att all data transkriberats och använts raderas/förstörs allt insamlat. I denna studie fanns allt 
material på en skyddad USB sticka. När den inte användes befann sig USB stickan inlåst och bara åt-
komlig av författaren bakom denna studie, det vill säga jag själv. 

Av samtliga respondenter som tackat ja till att delta i studien, var det ingen respondent som efter-
frågade intervjuformuläret på förhand för att kunna läsa in sig på tilltänkta frågor (se bilaga för inter-
vjuformulär), men vid intervjutillfället fick varje respondent en kopia av intervjufrågorna för att even-
tuellt lättare kunna ta till sig ställda intervjufrågan. Ingen form av underskrift begärdes av responden-
terna i något sammanhang även om så erbjöds för deras egen skull. För egen del nöjde jag mig med en 
muntlig överenskommelse och begärde aldrig någon underskrift från respondenterna.  

5.6 Analysförfarande  
Analysförfarandet i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys och enligt Bryman (2018) är en kvali-
tativ innehållsanalys en analysmetod som lägger tonvikten av forskarens roll när det gäller konstruktion 
av mening i och av texter. Bryman (2018) menar att det finns en tonvikt på att låta kategorierna uppstå 
ur data och på hur viktigt det är att förstå meningen i den kontext där något analyseras. Ett syfte kan 
vara att beskriva ett fenomen mer eller mindre detaljerat. Fenomen kan vara subjektiva erfarenheter, 
sociala situationer, delade föreställningar, utsagor, interaktioner eller sociala praktiker. Fenomenet som 
undersöks i denna studie är skolmobbing och förebyggande arbete och syftet är att fånga subjektiva 
erfarenheter och göra en jämförelse av dessa. 

Utifrån syfte och forskningsfrågor genomfördes denna studie med inspelade intervjuer som tidigare 
förklarats. Ljudinspelningar var till stor hjälp när jag därefter transkriberade och analyserade data-
materialet. Bryman (2018), skriver att ljudinspelningar är en stor assistans i analys och tolkningsarbetet. 
När varje intervju var genomförd transkriberades materialet inom någon dag efteråt eftersom det är då 
intervjuupplevelsen och svaren sitter i som bäst. Efter detta läste jag igenom transkriberingarna för att 
få en överblick av vad alla respondenter hade utryckt i intervjuerna. När samtliga transkriberingar var 
utförda samlade jag ihop dem för att se över vad som var relevant utifrån studiens syfte och frågeställ-
ningar och stryka irrelevant innehåll. Här framkom de data som kunde både likna och skilja i synen på 
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framgångsfaktorer. Utifrån insamlade data sökte jag finna relevans för min studie. Utifrån innehållet 
skapade jag relevanta kategorirubriker. Först genom att sortera genom att färgmarkera allt som var 
relevant kopplat till syfte och frågeställningar, därefter gruppera och slutligen komma fram till de sub-
kategorier jag redovisar i resultatkapitlet. I analysen har jag korrigerat vissa citat med hakparentes. 
Detta har gjorts för att förtydliga citatet. 

5.7 Validitet och reliabilitet  
Följande kommer här presenteras studiens validitet och reliabilitet. Validitet innebär att jag undersökt 
det jag planerat studera, således studiens giltighet (Kvale & Brinkmann, 2014). För att öka validiteten 
har jag tidigt från starten av min studie begrundat min förförståelse av fenomenet och hur forsknings-
läget ser ut på fronten. Jag har också filosoferat kring om detta är något som på något sätt eller vis skulle 
kunna påverka min analys av data eller ha någon inverkan, både positiv och negativ under mina inter-
vjuer. Mitt utformade intervjuformulär har noggrant genomförts för att bli relevant och att jag under-
söker det som i slutänden kan hjälpa mig att uppnå studiens syfte. Studiens validitet ökar när data-
materialet både spelats in och antecknats, för att transkriberats.  

Reliabilitet handlar om hur resultatet kan reproduceras av andra forskare vid annan tidpunkt (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Intervjuer har spelats in med en smartphonetelefon. Denna elektronikprodukt har 
en installerad programvara för ljudinspelning (AudioRecorder). Denna programvara garanterar en god 
kvalité på ljudinspelningen. Programmet i samma smartphone har visat optimal framgång under inter-
vjumoment i fritidslärare utbildningen innan examensarbetet så jag valde att använda det igen. För just 
denna applikation erhöll jag rekommendation personligen från en specialpedagog under mitt andra år 
på MIUN. Min handledare och studiementor har även fått läsa igenom mitt arbete.  

Inför val av metod och urval av intervjupersoner var jag medveten om den svårighet det medför om 
någon annan eller andra senare skulle vilja generalisera resultaten och använda sig av mitt tillväga-
gångssätt, fast i andra miljöer. Bryman (2011) diskuterar även denna utmaning. Jag hade detta i åtanke 
men valde ändå att utföra denna typ av studie, eftersom jag i samråd med handledare bedömde att 
denna metod skulle ge mig bäst material och på ett bra sätt kunna svara mot studiens syfte.  

5.8 Metoddiskussion  
I mitt val av litteratur har jag valt att använda mig av avhandlingar, vetenskapliga artiklar och böcker 
där forskare och forskning har ingått. Jag presenterade tidigt en stor del av utvalda litteraturen för min 
handledare inför studiens början för att försäkra mig om att litteraturen var relevant och forskningsba-
serad. En mängd litteratur fick plockas bort p.g.a. att den inte förhöll sig relevant för studiens syfte 
och/eller att det inte var ren forskning i innehållet. Jag har prioriterat relevant litteratur med nyare pub-
licerings år för att litteraturen ska vara aktuell för studiens problemområde.  

Genom att använda metoden semistrukturerad intervju fick jag ett innehållsrikt datamaterial att ar-
beta med. Valet av denna metod gjorde också att det vid intervjutillfällena fanns goda möjligheter för 
mig som intervjuade att kunna ställa följdfrågor under och efter intervjutillfället. Uppfattningar kan 
många gånger vara underförstådda eller oreflekterade, något som gör intervjuer till en lämplig metod 
för att komma åt dem (Alexandersson 1994). 

Att använda intervju som metod ger även möjligheter att tolka respondentens kroppsspråk och ton-
läge, detta kan sedan vara en fördel vid analysarbetet (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). Hur väl 
respondenterna har besvarat intervjufrågorna och varit engagerade har också gett inverkan på denna 
studie. Det har inträffat att respondenterna inte har varit helt införstådda med vissa specifika frågor. 
Detta kan möjligen förklaras med okunskap från respondentens sida eller situationen respondenten 
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befann sig i vid intervjutillfället. Det kan också ha med mitt engagemang vid intervjutillfället att göra. 
De svar som de intervjuade ger kan ge en ökad förståelse som kan vara värdefull men svaren gäller dem 
som deltar i studien och man kan inte dra slutsatsen att det är åsikter/tankar och/eller erfarenheter som 
alla andra delar (Fejes & Thornberg 2015). 

5.9 Kritiska aspekten av studien 
Ur ett kritiskt perspektiv finns det onekligen vissa frågor som min studie väcker baserat på dem sva-
ren/uppgifter jag fått tagit del av i denna studie. Svaren behöver möjligen inte vara unika svar och det 
man frågar sig är hur har skolan lyckats med ett framgångsrikt antimobbningsarbete när det är möjligt 
att andra respondenter med samma uppdrag från många andra skolor säkert skulle kunna svara samma 
saker men inte lyckas (?) Det är svårt att veta om personalens svar speglar verkligheten då studien inte 
är storskaligt omfattad. 
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6. Resultat 
Här presenteras resultaten av de data som framkommit under analys av de intervjuer som gjorts utifrån 
utbildade klasslärare och utbildade fritidslärares respektive yrkeserfarenheter samt respektive profess-
ionellt riktade åsikter. Resultatet utgår från syftets frågeställningar. Inledningsvis redogörs för vilka 
faktorer som personalen uppfattar som framgångsrikt vid ett antimobbningsarbete. Därefter kommer 
ett avsnitt om vad personalen ansåg behöver motverkas inom ett gynnsamt mobbningsarbete och slut-
ligen ges en sammanställning av framgångsfaktorer uppdelade i diverse subkategorier för läsarens trev-
nad. 

6.1. Vad (vilka faktorer) uppfattar personalen har bidragit till att göra antimobb-
ningsarbetet framgångsrikt? 
Enligt rektor uppfattas en framgångsfaktor föreligga sådan att skolan har flera personal som har goda 
erfarenheter av mobbningsarbete från arbete i andra skolor. I och med att de började tjänstgöra på denna 
skola så togs erfarenheter och kunskaper med dom som rektor uppger att skolan tagit omhand och 
värderats värdefullt för befintliga skolverksamhetens arbete mot kränkning och mobbning.  

En effektiv och stabil kommunikation emellan rektor och kurator uppger skolans kurator som en 
väldigt viktig del i att arbeta med alla former av problem inom skolan. Kuratorn uppger att deras ut-
märkta kommunikation och samarbete är utomordentligt bra och en enorm tillgång för alla individer 
på skolan, lärare som elever. Hon uppger vidare att motarbeta konflikter och mobbning utgör en grund 
för en tryggare och stabilare verksamhet som går både uppåt och nedåt i organisationen med informat-
ion, åtgärder och samarbeten. Detta har resulterat, upplever kuratorn vidare, att det har varit en viktig 
bidragande orsak till att skolans elever har utvecklat ett öppnare klimat och en god kommunikation 
mellan varandra och deras lärare, som också är ett delmål i våran skolas helhetsplan att inte bara uppnå 
som vi nu har men också bibehålla. Detta ska fungera på ett kollektivt plan vilket det enligt handlings-
planen ska också och att det nu aktivt görs på skolan, vilket har drivit fram framgångar i att motverka 
skolmobbning och kränkningar i överlag förklarar kuratorn. Kuratorn uppger vid följdfråga om det är 
unikt för denne med den ”utmärkta kommunikationen” denne har med skolans pedagogiska ledare 
och administrativa chef, och kuratorn svarar att även om denne har haft bra kommunikationer med 
andra arbetsgivare så är denna rektor väldigt nära och synkroniserad i arbetstänkande så att de är för-
trogna med skolans helhet och skulle enligt denne beskrivas som bäst. 

En viktig faktor bakom ”eventuell framgång” uppger kuratorn ligger i att skolans förväntan och näst 
intill krav på att samtliga lärare inte bara har kännedom om handlingsplanen utan också är kompetent 
nog att kunna bruka den i arbetet och ha full förståelse för dess funktion, vilket kuratorn uppger i 
samma veva att samtliga lärare som tjänstgör på skolan har i dagsläge och det upplever och uppfattar 
denne som en framgång för skolan och alla deras elever. 

Kuratorn uppger också att en annan ”eventuell framgång” skolan har uppnått genom deras arbete 
mot att motverka mobbning vilket är en stark uppfattning av erfarenheten med kollegor bottnar i att 
alla som arbetar på skolan har stor förståelse för vad kränkning är och vad mobbning innebär eftersom 
denne har arbetat så mycket med alla lärare om skolans värdegrundsarbete och mobbningsarbete. Efter 
följdfråga om vad det är som gör detta till en ”framgång” så förklarar kuratorn att enligt dennes upp-
fattning är detta inte självklart hos alla individer som arbetar inom skolan, vilket är en förlust för ev. 
berörd skolas elever som har tillit till att deras lärare ska kunna lösa alla former av konflikter och kränk-
ningar som ev. sker inom skolans domän.  
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Mobbning handlar om när en eller flera personer utsätter andra för kränkande behandling som 
återkommer. Individen känner sig nedtryckt, ledsen, sårad och illa behandlad. Det är för oss inte 
så svårt att urskilja då vi har arbetat så mycket efter den här planen och återkommit till den så 
ofta. Alla här på skolan har en stor förståelse om detta område. – Kuratorn. 

 
En annan framgångsfaktor som skolans fritidspedagog och lärare under utbildning uttrycker är att ele-
verna som går där är att dom har så ”fantastiska elever” nu som denne menar är väldigt medvetna och 
socialt samspelade vilket har haft en ”spridningseffekt” till dom yngre eleverna. Eleverna har själva 
utvecklat så mycket tankar och funderingar menar fritidspedagogen över hur människor tänker och 
fungerar och även att eleverna visat mycket prov på att tänka långsiktigt och däribland hur dåligt bete-
ende kan lämna negativa intryck på människors liv. Fritidspedagogen och klassläraren ger en uppfatt-
ning gemensamt oberoende att orsaken till att så många av skolans elever utvecklat dessa kompetenser 
och blivit ”socialt kompetenta” är för skolans trygghet, öppenhet och trivsel som existerar på skolan 
olikt andra skolor. Eleverna vill påverka skolklimatet till det bättre och flertal elever fungerar som 
eldsjälar på öppenhet och trygghetsfronten. Eleverna har lärt sig att tag ansvar för omgivning och hand-
lingar, vilket också är ett av målen i både skolans värderingsplan och tillika handlingsplan mot mobb-
ning och kränkning upplever fritidspedagogen har skett via lagarbete bland lärarna, rektor och kurator, 
vilket i sin tur är en viktig förutsättelse i handlingsplanens dagliga arbete enligt kuratorns förklaring 
om elevernas ansvar mot varandra och skolan i sig själv. Om det förekommer kränkningsfall menar 
fritidspedagogen och klassläraren oberoende så rör det sig enligt båda om ett fåtal återkommande in-
divider på skolan som redan har rapporterats, dokumenterats, utretts och är under ”fortsatt arbete” 
med att utvecklas.  

Rektor menar att enligt dennes uppfattning med skolans handlingsplan så finns en framgångsfaktor 
genom att den är helt utvecklad av dem själva utan att behövt lägga resurser på att införskaffa en färdig 
”mall” till program utifrån (ex. Friends, Lions, Bris, Rädda barnen mf.). Handlingsplanen utvecklades 2014 
av skolans ansvariga kurator och har sedan dess kontinuerligt reviderats och uppdaterats av både rek-
torn, kuratorn och skolans involverade lärare enligt både rektor och kurators utsago. Klasslärarna och 
fritidspedagoger har givits god insyn i handlingsplanens revidering och uppdaterade funktion och är 
enligt egen utsago förtrogna med handlingsplanen. Varför den egen utvecklade handlingsplanen upp-
levs varit en framgångsfaktor menar rektor och kurator oberoende av varandras svar föreligga sig som 
så att genom att de själva tillsammans tagit fram den och implementerat den till att ligga nära intill det 
dagliga likabehandlingsarbetet om normer och värderingar så är samtliga personal mer förtrogna och 
insatta i handlingsplanen än om att den till motsats hade importerats utifrån och sedan möjligen riske-
rats bara bli en liggande hyllvärmare utan större genomslagskraft i den praktiska vardagen. Både rektor 
och kurator anger oberoende i intervjuerna att Skolinspektionen har givit tydligt beröm för skolans 
handlingsplan, både utifrån dess upprättande men också för hur väl den anpassats in i det dagliga ar-
betet med skolans elever samt hur väl lärarna upplevdes vara förtrogna och synkroniserade med 
varandra kring hur kränkning och mobbning skulle bemötas och hanteras. Rektor och kurator obero-
ende varandra anser detta vara ett gott ”kvitto” på en delfaktor i deras upplevda framgång. Inför varje 
läsår berättar rektor att alla inom skolans personal går igenom samtliga handlingsplaner noggrant och 
lyfter upp hur den fungerat i praktiken det gångna läsåret. Rektor berättar att de tillsammans tar fram 
allt som berör handlingsplanen och om det finns behov av eventuella förändringar mm för att säker-
ställa att handlingsplanen är ”up to date” som rektorn uttrycker det. Lärarna menar att detta fungerar 
väldigt bra och att de är väldigt nöjda med deras arbete mot mobbning och kränkning på skolan och att 
de antager att det är relaterat till deras handlingsplan men också att dom samarbetar så effektivt med 
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varandra på skolan emellan klasserna och elevgrupperna. Även att deras tidigare erfarenheter mot 
mobbning och kränkningar bland eleverna delas med varandra frikostigt samt att när det inträffar något 
är samtliga lärare och pedagoger beredda att rycka in, även om de inte arbetar med just de eleverna i 
fråga. Detta menar både klasslärare och fritidspedagogen är viktiga framgångsfaktorer som de upplever 
bidragit till skolans hälsosamma klimat av trygghet och öppenhet, någonting som också skolans kurator 
även uttrycker likadant är framgångsfaktorer som ordagrant är någonting de håller oberoende gemen-
samt med stolthet.  

Vidare med handlingsplanen berättar samtliga respondenter att skolan inför varje terminsstart ar-
betar alla lärare med att använda sig av temadagar gällande likabehandling och uppmärksammande av 
hur alla ska uppföra sig mot varandra och hur alla inte ska uppföra sig likaså med alla klasserna. Även 
brukar det i samband genomföras blandade årsgrupper i olika samarbetsaktiviteter och lekar där yngre 
elever i lågstadiet får vara med dem äldre vilket samtliga respondenter håller som en viktig faktor till 
varför flesta eleverna är trygga med varandra då de fått en möjlighet att kunna tryggt integrera och lära 
känna. Samtliga respondenter påpekar att de haft erfarenheter från tidigare tjänster att det varit vanligt 
förekommande att yngsta eleverna kan vara ”rädda” för de äldre eleverna, men att på denna skola 
förekommer detta nästan aldrig och de upplever att det kan bottna i deras värdegrundsarbete och täta 
samarbete mellan lärare och elever. Även berättar skolans kurator att detta har mottagits oerhört posi-
tivt av elevernas vårdnadshavare, vilket har gjort att enligt både rektor och kurators utsago att det är 
en motivatorfaktor till att de placerat deras barn på denna skola. Skolan använder den digitala lärplatt-
formen ”Informentor” som alla elever och vårdnadshavare har tillgång till för diverse olika ändamål 
och även finns det där på Informentors anslagstavla en anslagstavla som bl. har en uppdaterande in-
formation om skolhälsan och skolmiljön på skolan. Där kan vårdnadshavare ta del om det eventuellt 
uppstått någonting alvarligt som berör utöver enskild elevklass. Detta menar kuratorn också har bidra-
git till att vårdnadshavarna givit ökat förtroende till skolan hur dom hanterar eventuella händelser av 
allvarligare slag. Kuratorn menar att det är någonting som också kan ses som en framgångsfaktor för 
dem alla. 

Handlingsplanen har utöver skolans policy, normer, värderingar och information om hur dom på 
daglig basis arbetar med skolans elever mot kränkning och illa behandling av varandra en checklista 
med utförliga åtgärdssteg i planen som varje lärare och pedagog är förtrogen med hur den ska brukas. 
Denna checklista fick precis som handlingsplanen beröm från Skolinspektionen enligt både rektor och 
kurator. Dess tydliga struktur, åtgärdsplan och att skolan har arbetat effektivt med den både hos skolans 
lärare men också eleverna är en samlad framgångsfaktor till att skolan uppnått dit den är idag menar 
kuratorn. 

Skolans storlek, totala elevantal och vuxna per antalet elever är en möjlig viktig framgångsfaktor 
samtliga respondenter lyfte fram som dom upplever vara en viktig del bakom. Skolan är beskriven som 
liten med ett begränsat antal elever F-6 och 7-9. Om det inträffar något allvarligt går det snabbt att agera 
och ”ringa in problemet” menar rektorn. Klasserna är precis lagom stora menar samtliga respondenter 
och vidare att det finns tillräckligt med vuxna per barn att tillgodose omsorg, uppmärksamhet, stöd och 
hjälp. Vidare beskrev samtliga respondenter att eleverna har utvecklat en trygghet att vistas i blandade 
klass och årskurser på rasterna och även att det inte är ovanligt att dessa kan leka med varandra/dela 
aktivitetssysslor som ex. åka pulka på vintern, hoppa hopprep, leka lekar, spela bollspel mm. Kuratorn 
och klasslärarna berättar om hur Åk. 6 elever på deras skola gillar att fortfarande leka traditionella lekar 
som annars enligt deras tidigare erfarenheter på andra skolor ansetts ”barnsligt” eller ”opassande” för 
deras ålder. Och att dom gärna leker med barn från Åk 3-4 på gemensamma lekvillkor menar lärarna 
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och kuratorn är en möjlig framgångsfaktor. Eleverna känner sig trygga inte bara på skolan som arbets-
miljö utan framför allt trygga med sig själva som individer och kan låta sig fortfarande få vara ”barn”. 

 
Ett fall jag kan berätta som jag själv och elevernas lärare bara ser som gulligt och positivt före-
kommande är att vi har en ganska så populär tjej i 6:e klass som gillar att på rasterna leka med 
en ganska så mogen flicka i 3:e klass och dom leker väldigt fint med varandra. Dom leker även 
med varandra på fritiden och har blivit som en syster relation enligt deras föräldrar – Kuratorn. 

 
Respondenterna är också enade om att dom uppger sig vara nöjda med skolans kamratstödjargrupp 
och skolans faddersystem. Det menar dom på att det förmedlar en ansvarskänsla till dom äldre eleverna 
att ta ansvar för att vara goda förebilder åt de yngre eleverna samtidigt som dom yngre eleverna blir 
”avskräckta” från de ”stora barnen”. Rektor och klasslärarna och fritidspedagogen berättar om deras 
fadderdagar dom har under båda terminerna där det genomförs lekar och klassövergång med att dom 
äldre är med dom yngre lite i deras skolvärld. Detta menar dom har mottagits väldigt bra av elevernas 
vårdnadshavare vilket skolan ser som en framgång. Samtliga respondenter uppger att vad som gör 
deras skola till en så bra arbetsplats är framförallt att vuxna och elever har nära och goda dialoger på 
en daglig basis precis som med elevernas vårdnadshavare 

Skolans värdegrund är återkommande styrka uttryckt från samtliga respondenter och det ligger 
även starkt relaterat till deras arbete med eleverna om att förstå inte bara vad mobbning är utan även 
vad konsekvenserna med mobbning innebär. Värdegrunden med att fostra elevernas självbild, deras 
samhörighet med andra individer och kunna på ett hållbart sätt samexistera med varandra. Kuratorn 
och rektor menar att i skolans värdegrundsarbete på en daglig basis finns element av detta som tas upp 
i öppna samtal i klasserna och individuellt likaså. Klasslärarna talar om samma värdegrund men med 
lite avtoning att det också måste komma inte bara från deras sida i skolan utan också från hemmet. 
Samtliga respondenter uppger att skolan även på hemma fronten har i dagsläge ett väldigt bra medhåll 
från elevernas hem när det kommer till just skolans arbete med värdegrund och normer. enligt kuratorn 
så är det en oerhört viktig del i helhetsarbetet när det kommer till eleverna själva hur dom uppträder 
mot varandra och lärare och hur dom mottager skolans normer och värderingar på en daglig basis, 
vilket samtliga uppger i dagsläge är väldigt bra på alla årskurser, vilket samtliga uppfattar som en del 
av deras förebyggande arbete mot mobbning och kränkning.  Rektor ger uppfattningen att om eleven 
som individ är trygg i skolmiljön och känner trygghet med sina skolkamrater och även sina lärare så 
minskar det riskerna för att det ska uppstå konflikter som i sin tur kan utvecklas till långvarigare kon-
flikter. 

Fritidspedagogen berättar att skolans värdegrundsarbete ligger högt prioriterad i skolans aktiviteter 
och lektioner, även i lägre åldrar och alla elever inom F-6 är väl insatta i det hela eftersom det är ett 
återkommande dagligt arbete i olika former. Både fritidspedagogen och båda klasslärarna uppger att 
då dom är så pass sammansvetsade med varandra som arbetslag så går processerna på ren automatik 
utan märkbara hinder. Dels pekar dom på den starka kommunikationen men också på det gemen-
samma brinnande intresset för att bibehålla detta mellan varandra och mellan eleverna. 

Ett ”kvitto” som både fritidspedagogen nämner och även kuratorn relaterat till värdegrund och fö-
rebyggande arbete visas utifrån oberoende beskrivning är en elev som jag själv gjort en tolkning av 
utifrån liknande beskrivelser och händelser mm är samma individ. På två olika fronter har de arbetat 
med en elev med både sociala svårigheter och diagnosrelaterad svårigheter har här varit ett undantag 
från mängden. Eleven hade länge väldigt ovårdat språk, bufflig och svårt att samarbeta med andra, 
även mot vuxna på skolan. Kränkningar uppkom inte ovanligt mot ett par individer som fick tas itu 
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med. Men lärarna, fritids och kuratorn gav aldrig upp samt att eleverna aldrig lät sig ”sjunka ner” till 
dennes nivå och beteende utan stod alla på sig med att vara öppna och kamratliga mot varandra. Detta 
kunde i början medföra stora utmaningar uppger båda oberoende, men med tiden från den eleven bör-
jade på skolan tills i dagsläge så ”smittade det” till slut av sig på denna elev och elevens ”försvar” mot 
omvärlden gavs grad vika ner och började visa vilja och intresse av att vilja förändras. Eleven blev 
gradvis bättre socialt fungerande, bättre på att inte använda fula ord hela tiden, lyssnade bättre på 
vuxna och framför allt inte vilja vara ”den elaka” eleven. Detta exempel som jag antog var samma elev 
berättad oberoende från två av respondenterna visar en bild att skolans värdegrund enligt dom är stark 
och någonting som samtliga respondenter anger är skolans styrka i sin helhet och som tillika genomsy-
rar det förebyggande arbetet. 

 Fritidsläraren och en av klasslärarna som arbetar med varandra under skoltid uppger oberoende att 
i deras klass finns några elever med diagnoser och att alla andra elever tar hänsyn till det och har även 
utvecklat förståelse för deras behov och sätt att fungera. Det syns tydligt enligt båda under både lekt-
ionstid och tillika under raster. I deras klass har eleverna aktivt visat motstånd mot mobbning och 
kränkning eller för den delen skadegörelse. Eleverna står upp för varandra och andra skolkamrater 
uppger fritidspedagogen, med en stolt antydan. 
 

Vi är mot andra som andra vill att vi är med oss och är det någonting som händer, ja då ser vi 
till att lösa problemet direkt i stället för att dra ut på det och riskera att det sprider sig vidare 
och blir värre – Fritidspedagogen. 
 
Alla hejar på alla på den här skolan, små till dom stora barnen och dom stora till dom små – 
Fritidspedagogen. 
 
Vår skola lever tätt intill det gamla ordspråket, Vi ska behandla andra som vi själv vill bli be-
handlad och älska sin nästa! – Rektorn. 

 
Ett annat ”kvitto” på framgången med skolans värdegrundsarbete som framgångsrik del utav hand-
lingsplanen mot kränkning och mobbning är skillnaden mellan en elev som från skolstart gått sin tid 
på deras skola mot en elev som kommit långt senare dit. Ett exempel på detta ges utav en av klasslärarna 
som berättar om två elever som ankom till deras skola inför denna termin som nu pågick. Dessa två 
elever uppmärksammades inom kort ha en helt annan skolfostran och helt annan syn på tillvaron i 
skolan på flera synpunkter. Dom båda hade inte alls samma värdegrundskompetens inom sig uppger 
klassläraren. Vidare fortsätter läraren att den skola dessa elever kom ifrån uppenbarligen inte hade ar-
betat med elevernas insida och värdegrundsfilosofi. 

Dom hade dyra märkeskläder, dyr telefon, sminkade, var väldigt statusbenägna och kunde ha en 
ganska så nedlåtande ton till och från. Men enligt klassläraren hade detta uppmärksammats inte bara 
från lärare utan från eleverna likaså och ”ingen bet” på deras uppträdande. Eleverna kunde se bort från 
deras uppförande och se igenom fasaderna för osäkerhet och avsaknad på ett respektfullt uppförande. 
Dom lät sig inte dras med men i stället visade sig öppna och snälla och bjöd in dom båda att ansluta sig 
till deras klass och grupper. Efter en tid så började detta ”färga av sig” på dom nya eleverna. Succesivt 
lärde sig dom båda nya eleverna att deras sätt att vara i skolan inte ”fungerade” med dom andra ele-
verna utan började själva öppna sig mera och acceptera sig själva. Vidare fortsätter klassläraren med att 
dom nästan helt förändrade sig och upplevdes ”gladare och säkrare” på sig själva och nu menar klass-
läraren att dom är helt annorlunda elever mot vad dom var innan dom kom hit och även elevernas 
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vårdnadshavare har lämnat positiv anmärka på detta hos barnen hemma. Detta är ett bevis menar klass-
läraren på att deras arbete med värdegrund och likabehandling är en framgångsfaktor som motverkar 
att mobbnings möjligheter uppstår bland eleverna. 
 

Jag duger som den jag är utan att behöva vara något, jag behöver inte hävda mig för att bli sedd 
och hörd eller uppskattad. Så elever som kommer till vår skola från andra skolor med en attityd 
dör ut ganska fort då nykomna eleverna lär sig ganska så fort att den dom verkligen är som 
individ duger för den han/hon är. Ingen behöver vara en Allan Ballan eller Fräcka Frida – Klass-
lärare 1. 

 
När jag ställer följdfrågor på om detta är en unik upplevelse hos läraren själv eller om denne vet om att 
det finns fler liknande utvecklingsfall som hänt på skolan under senaste par åren eller så får jag, efter 
en stunds betänketid, svaret att det nyss beskrivna fallet är unikt och aktuellt för nuet, men att det har 
enligt denna berättats i arbetslaget om liknande berättelser från andraklasser med andra lärare som 
arbetat på skolan längre.  Det syftar klassläraren på att det kan vara relaterat med skolans sammansvet-
sade arbetslag och synkroniserade värderingar som genomsyrar verksamheten under en längre tid. 

En annan framgångsfaktor som båda klasslärarna oberoende uppger är att skolan inbjuder till ett 
trivselklimat som inbjuder barnen att fortfarande får ”vara barn” längre upp i elevåldrarna. Speciellt 
syftar klassläraren på skolans 6:or som enligt klassläraren är många som är helt fostrade från grunden 
på deras skola väldigt ”ovanligt mogna” för sin ålder samtidigt som dom ändå kan leka som mindre 
barn föredrar under rasterna och gärna delta i vanliga sociala grupplekar med dom yngre klasseleverna 
och det fungerar väldigt bra för samtliga inblandade enligt lärarlaget menar klassläraren.  
 

Sexorna våra är väldigt mogna för sina unga åldrar i livet, men ändå så vill dom inte försöka 
vara så värst vuxna av sig på rasterna. Dom vill fortfarande verkligen leka och kunna få vara 
just det dom egentligen är, BARN. Vilket jag inte alls kan påstå är vanligt förekommande på 
många andra skolor i dagens skolvärld – Klasslärare 1. 

 
Ett exempel ger klassläraren förutom deltagande i rast lekar så vill 6:orna åka pulka i en mindre backe 
intill skolan och dom bär hjälmar på huvudena med dom mindre barnen precis som skolreglerna säger 
utan en massa protester. Klassläraren menar att dennes erfarenhet är att detta sker det lite av på andra 
skolor med liknande valmöjligheter från samma årsgrupp. Ett annat exempel på detta ges med ett unikt 
elevexempel där en tjej från åk. 6 öppet vågar uttrycka att hon gillar ”My Little Pony” och har både ett 
stort suddgummi och en figur vid sin skolbänk och det är okej från andra 6:or och andra elever som vet 
om det. Ingen som tycker att det är barnsligt för eleverna respekterar varandras tycke och smak för att 
det är ett klimat som inbjuder alla elever att få vara sig själv utan rädsla för att andra ska påtrycka att 
andra ska vara som dom vill förklarar klassläraren. 

Detta är någonting som fritidspedagogen ger en liknande beskrivning av som klassläraren givit uti-
från dennes perspektiv med att äldre barnen gärna leker vanliga lekar och inte ovanligt med dom yngre 
eleverna, vilket fritidspedagogen också ger en bekräftelse på samma åsikt att skolan har utvecklat ett 
skolklimat som inbjuder trygghet och öppenhet att få vara sig själv i större utsträckning än vad denne 
upplevt på annan tjänst inom skolvärlden. Detta syftar båda är en framgång som är en starkt bidragande 
orsak till att mobbning och kränkning inte har ett starkt grepp bland skolans elever. 

Samtliga respondenter berättade oberoende om att alla klasser på skolan inom F-6 just nu under 
detta läsår arbetar med en gemensam högläsning av en bok (ingen respondent kunde komma ihåg titeln på 
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boken eller författaren vid intervju tillfällena, eller fick den informationen senare via SMS eller mejl + att när jag 
själv gjorde återkoppling så fick jag inget nytt svar så jag fick gå vidare med arbetet) som talar om konsekven-
serna och dess följder för mobbningsutsatta barn som högläses av lärarna för varandra. Sedan för lä-
rarna diskussioner om bokens innehåll och tar med detta till sina respektive klasser där lärarna i sin tur 
läser stycken av innehåll och för samtal med eleverna om allt. Detta menar klassläraren och fritidspe-
dagogen från deras sida att deras elever dom arbetar med tagit stort intresse av samt upplevs utav båda 
respondenterna att eleverna även uppvisat stor empatisk förståelse för dom utsatta individer och hand-
lingar som gjorts. Klassläraren förklarar att eleverna känner medlidande och vill ta ansvar för att sådant 
inte ska få ske på deras skola. 

Skolan har också årliga temadagar som skolan tagit vara på som en del av skolans generella värde-
grundsarbete men lika mycket som en del av deras förebyggande arbete där lärarna planerar olika lekt-
ioner och aktiviteter som är riktade mot värdegrundsarbete. Kompis tema där kamratskap och allas lika 
värde är fokus, arbetsmiljötema där skolmiljön och hur den ska tas hand om är fokus, olika-är-bra tema 
där allas olikheter, styrkor & svagheter uppmuntras och står i fokus. Skolan gillar också den årliga 
”rocka sockorna dagen” enligt klassläraren och kuratorn. (Rocka sockorna dagen är en årlig internationell 
världsdag sanktionerad av FN som ligger på den 21 Mars till ära för alla individer som har diagnosen Downs 
syndrom och går ut på att alla människor ska bära på olika strumpor på fötterna som inte matcher ett helt par för 
att visa omtanke och solidaritet). 

Obestritt återkommande från samtliga respondenter är att en avgörande framgångsfaktor bakom 
skolans anti mobbningsarbete är att skolans personal är tätt samarbetade, tydliga med kommunikat-
ionen och ”synkroniserat tänkande” mellan varandra. Detta uppger samtliga respondenter vidare med 
att alla ”står på samma blad” och arbetar med varandra nära samt att lärarna, fritidspersonal, kurator 
och rektorn har en väldigt god elevkännedom om skolans elever inom F-6 grundskolan. Båda klasslä-
rarna uppger att arbetsklimatet mellan F-6 lärarna är ”fantastiskt bra” med anledning att dom båda 
oberoende uppger att lärarlaget inte bara har goda och berikade erfarenheter i ”bagaget” utan också att 
dom alla har en bra elevkännedom om skolans elever, vilket i synnerhet är väldigt värdefullt menar 
dom när det kommer ner till dom elever med störst utmaning (bl. utvecklingsrelaterade diagnoser) eller 
elever som är i ”bråk eller kränknings zonen”. För då om berörda elevers ordinarie klasslärare inte finns 
tillhands så kan lärarna täcka upp varandras elever och lektioner utan att det påverkar märkbart ele-
verna. Annat uppger den ena klassläraren är att dom kan alla ta hjälp av varandra om det dyker upp 
någonting mellan elever som är mer egenartat och lärarna löser tillsammans problemet. Detta poängte-
rar läraren vidare med att det inte bara ökar chanserna till en god kunskapsutveckling men tillika trivsel 
och trygghet för lärarna men i synnerhet för eleverna vilket är en enorm vinst för alla på skolan när allt 
kan hållas ”hopsvetsat”. Detta menar klassläraren utgör en helhet som denne upplever helt unikt olik 
tidigare tjänster inom skolyrket. Båda klasslärarna och kuratorn uppger att varje onsdag har F-6 lärar-
laget arbetsmöte med en rutinmässig genomgång av mobbning och kränkande behandling, som är en 
rutin hämtad från handlingsplanen där alla diskuterar och tar upp vad som är aktuellt på den punkten 
så som eventuella händelser, konflikter och åtgärder från tidigare beslut av handlingar mm. Båda klass-
lärarna förtydligar med att då detta råder inom F-6 så kan dom inte svara för om det råder samma 
”standard” mellan åk. 7-9 där det möjligen skulle kunna vara annorlunda men efter deras erfarenhet av 
elever som dom själva haft ansvar för så har det visat sig råda avsevärt mindre kännbara fall av mobb-
ning och kränkning från dom eleverna än elever som kommit dit från andra skolor, vilket lärarlaget ser 
själva som en ren framgång. I motkontrast så uppger Rektor ett styrkande inslag på vad en av klasslä-
rarna uppgav med att den ”sammansvetsade” lärargruppen F-6 har uppnått är mer än vad 7-9 lärarlaget 
lyckats hitintills med, men att det inte i dagsläge varit märkbara problem relaterat till mobbning och 
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kränkning som ex. en grannskola i samma kommun denne jämför verbalt med som exempel. Även om 
detta inte ses av rektorn som en ren framgång i sig vill rektor påpeka att det är i rätt riktning mot för-
bättring och utveckling. 

Det kan tilläggas från ett perspektiv utifrån att två separata vårdnadshavare som jag fick träffa på 
plats i skolan i samband med intervjubesöken fick samma fråga ställd av mig om dom upplever denna 
skola som en trygg skola att ha sina barn på, så svarade båda vårdnadshavarna oberoende av varandra 
att dom upplevde skolan som en väldigt trygg/harmonisk plats. Vidare uttryckte båda vårdnadsha-
varna oberoende varandra att dom upplevde att det aldrig förekom allvarliga bråk eller negativa hän-
delser på denna skola och att det var en av anledningarna till att dom sökte hit med deras respektive 
barn. En av dom uppgav att denne hade haft sitt barn på en skola som var enligt denne en kaotisk miljö 
och otrygg och efter att ha bytt skola hit så har aldrig vårdnadshavaren fått höra från sitt barn om några 
allvarliga konflikter, trakasserier eller mobbning förekomma här på denna skola. Dessa två möten 
skedde vid två skilda besök på skolan så ingen interaktion emellan dem fanns som kunde påverka deras 
utsago. 

6.1.1. Sammanfattning av uppfattningar om framgångsfaktorer 
Följande har jag valt att fånga upp uppgivna ”framgångsfaktorer” och dela upp dem till olika subkate-
gorier som belyser dem bättre och tydligare ur resultatet. Dessa framgångsfaktorer blir även belyst uti-
från den befintliga pedagogiska forskningen för att finna stöd för dess relevans i ett förebyggande arbete 
mot skolmobbning och kränkning.  
 
Miljöfaktor: 
Studien visade att det fanns två viktiga miljörelaterade faktorer; 
- Liten skola. 
- Behaglig och trivsam arbetsmiljö. 
 
Värdegrundsfaktor: 
Utifrån studien visades tydligt tio värdegrunds relaterade faktorer; 
- Skolan prioriterar mycket omsorg om eleverna (”våra extrabarn”). 
- Skolan prioriterar högt i det förebyggande arbetet försoning mellan mobbare och utsatta samt att sko-
lan vill korrigera mobbare, inte göra dom ”stämplade/syndare”. 
- Värdegrunden är en viktig del av skolans allmänna fostran och beskrivs som ett ankare i hela skolans 
fundament. 
- Skolan uppger att det funnits märkbar skillnad på elever som är helt fostrad från deras skola sedan 
tidig ålder mot elev som kommit in i senare ålder till skolan. 
- Skolan har Livskunskap på elevernas utbildningsschema. Livskunskap behandlar lära om livet, andra 
människor, värderingar och normer, hälsa mm. 
- Skolan är stolt över sina unika temadagar, värdegrundsdagar, likabehandlingsdagar och fadderdagar 
som brukar infalla nära lov (senast veckan innan påsklovet). 
- Skolan arbetar på en väldigt långsiktig plan med elevernas fostran och prioriterar den lika högt som 
med obligatoriska kunskapsmålen, om än inte mer. 
- Eleverna på skolan har lärt sig att tänka långsiktigt och visat ofta prov på att kunna överväga bra mot 
dåligt i händelser och välja att inte agera dåligt.  
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- Eleverna har utvecklats till att inte bara visa omsorg om varandra men även så om deras skolmiljö och 
vill aktivt arbeta för att bibehålla skolklimatet på det sätt dom kan bidraga med personligt ansvar och 
respekt. 
- Elever som går i årskurs 6 visar ”frukt” på skolans omsorg och värdegrundsarbete och att följande 
kullar visar liknande utveckling som denna. 
 
Trygghetsfaktor: 
Studien visade att det fanns trygghetsrelaterade faktorer, totalt elva stycken; 
- Väldigt bra kommunikation mellan arbetslaget, rektor och kurator. (”Vi är ett sammansvetsat lag där vi 
vet var vi har varandra och hur vi arbetar”). 
- Många vuxna på varje barn. 
- Tryggt klimat (en elev vågar säga inför klassen; ”äntligen ska jag få min utredning på BUP”. 
- Nära kontakt med varandra mellan skolans vuxna och elever. 
- Skolans kurator är väldigt involverad i det dagliga arbetet med elevhälsan.  
- Skolans kurator är väldigt aktiv och engagerad i lärarnas arbete relaterat till hur lärare och elever 
arbetar med att utveckla sig själva.  
- Skolan har ett faderskapsprogram där dom äldre eleverna är aktiva faddrar åt dom yngre eleverna på 
skolan.  
- Skolan har en verksam kamratstödjargrupp. 
- Elever är öppna och trygga med varandra på skolan och årskurserna kan mixas och blandas i gemen-
samma aktiviteter på rasterna där även äldre elever från 5:an & 6:an gillar enkla lekar. 
- Skolans äldre elever bibehåller att ”vara barn” längre och gillar att leka lekar. Inte bete sig som 
”vuxna”. Ex. åker pulka på vintern med hjälm med lågstadieeleverna. 
- Elever på skolan har lärt sig att ignorera de få illa berördas beteenden successivt, vilket minskat deras 
antalet försök. 
 
Samspelsfaktor: 
Utifrån studien visades tydligt sju samspelsrelaterade faktorer; 
- Bra kännedom om varandra (”Alla känner alla”). 
- Skolan har själv från grunden konstruerat och byggt upp en levande handlingsplan mot kränkning 
och mobbning och flera är inblandade i både utvecklingen och revideringen. 
- Handlingsplanen i samband med revidering får ett stort prioriterings fokus inför varje läsår, där inte 
bara hälsoteamet är med men även alla lärarlagen får yttra sig.  
- Lärare och pedagoger är väl förtrogna med skolans handlingsplan mot kränkning och mobbning. 
- Handlingsplanen mot kränkning och mobbning används kompletterande ihop tillsammans med hand-
lingsplanen för likabehandling och skolans värdegrundsplan på aktiv basis som en del i skolans förebyg-
gande arbete med alla elever på grundbasis – gärna i samband med livskunskaps undervisning och 
temadagar. 
- Effektiv och bra kommunikation mellan rektor, kurator och lärarlagen. Beskrivs som ett starkt och 
stödjande ledarskap i verksamheten. 
- Lärarna är väldigt synkroniserade i det dagliga arbetet och har insikt i hur varandra arbetar med re-
spektive elever och klasser – trygghet för eleverna. 
 
Erfarenhetsfaktor: 
Utifrån studien så uppvisades det faktorer relaterade till erfarenhet; 
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- Lärarna har goda erfarenheter med kränkande behandling och mobbning – som dom tagit med hit till 
denna skola. 
- Kuratorn har gedigna utbildningar och bred yrkesbakgrund med bl. socialsekreterare, fältassistent, 
missbruksvård, div. psykosociala arbeten och skolkurator på meritlistan. Är utbildad inom civilrätt, 
socialrätt, samhällsvetenskap, terapipsykologi mm. Prioriteras väldigt värdefull för hela verksamheten 
med sina kompetenser och en värdefull tillgång i stödform för både elever och lärarlagen.  

6.2. Vad uppfattar personalen behöver motverkas genom ett antimobbningsar-
bete? 
Rektor och kurator förklarar oberoende varandra om handlingsplanen som utgångspunkt i allt arbete 
som berör mobbning och kränkning. Om det uppstår någonting som berör kränkning eller visat sig vara 
upprepande förekomst (mobbning) så börjar skolan med att arbeta med den som är utsatt. Utifrån fö-
rebyggandeplanens checklista så går dom igenom allt stegvis och grundligt efter vad eleven berättar 
vad som hänt, var det hände, när det hände, vilka som var involverade eller var med händelsen(erna). 
Sedan utifrån planen så fortsätter skolan med att kalla in den eller dom personer som var inblandad och 
för en allvarlig dialog med dom samt hör vad dom har att säga om det inträffade. Allting dokumenteras 
och följaktligen skriver skolan åtgärd vad som ska hända sedan och så kontaktas berörda vårdnadsha-
vare som informeras om deras barns läge och situation. Där angives information om att deras barn har 
blivit inkallad till rektorsexpeditionen för att dom begått eller deltagit i en eller flera fall av kränkningar 
och betett sig oacceptabelt samt att eleven(erna) utreds och att skolan kommer återkomma till vård-
nadshavarna när dom har mer att informera. Detta blir även bekräftat vara tillvägagångssättet även från 
klasslärarna och fritidspedagogens respektive utsago. 

Kuratorn uppger en uppfattning med deras handlingsplan att en egenutvecklad handlingsplan ba-
serad på erfarenhet och vetskap om fenomenet mobbning är bättre än ett alternativ som är färdiggjord 
efter en generell mall, men som möjligen inte avspeglar egna verksamheten, vilket i sin tur menar denne 
i sin givna uppfattning påverkar förståelsen och ”det viktiga” med varför en skola måste kunna på 
allvar ta itu med kränkningar och mobbning. Kuratorn uppger erfarenhet från arbete på annan skola så 
gjordes ett inköp och det materialet slutade mer eller mindre som hyllvärmare och fick aldrig riktigt 
genomslag i den praktiska verksamheten på skolan bland lärare och övrig personal.  

Rektor förklarar att utifrån dennes nuvarande kunskapsläge om mobbning och kränkning är det 
viktigt att förstå att det kan röra sig om flera former av olika konflikter och problematiker. Att det kan 
röra sig om flera grader. Ex, diskrimination gällande en individs utseende, kön, sexualitet, etniska ur-
sprung eller socioekonomiska bakgrund som alla är individuella orsaker och därmed individuella be-
hov av konfrontering för att arbeta mot. Kuratorn uppger att det denne själv och kollegor aktivt arbetar 
med är att förstå problemtolkningen av vad kränkning och mobbning innebär. Kuratorn förklarar med 
att dom tillsammans måste förstå om det är något som nyligen hänt och att det då omgående går att 
skapa försoning eller är det någonting som ”pyrt” en tid så måste det redas ut ordentligt och sakligt. 
Rör det sig om ensidigt eller från båda hållen? Sådana frågor är viktiga att ställa menar kuratorn och att 
det är grunden för tillvägagåendet i handlingsplanen mot kränkning och mobbning som skolan arbetar 
utifrån.  

Vidare uppger kuratorn för mig att det är dennes uppfattning att en förebyggande plan måste bygg-
gas upp grundligt och ges inte bara en ordentlig struktur, men också användarvänlig för samtlig per-
sonal i skolan. Kuratorn fortsätter med att genom dennes uppfattning och erfarenhet av dokumentering 
och arbetsplaner så ska en handlingsplans dokumenterade struktur och upplägg vara uppbyggd med 
ett punktsystem och gradsystem samt en tillvägagående och enkel checklista. Kuratorn förklarar vidare 
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med handlingsplanens struktur och checklista som bör utgå från; 1. Prata med eleven, 2. prata med 
elevens lärare, 3. kontakta vårdnadshavare, 4. kontakta rektor mm så finns allt i deras checklista och 
tillvägagång uppgivet i dokumenteringen så att vilken ansvarig personal som helst ska ha förståelse om 
hur skolan ska arbeta. Förklaringen ges efter följdfråga att detta är inte bara för att skapa en fungerande 
rutin som ska hjälpa personal likt berörda elever som att det betyder en jätte hjälp för lärarna på skolan 
att kunna arbeta effektivt och spara administrationstid på en massa undersökning och extra dokumen-
tering. Alla lärare förväntas av skolan kunna hantera handlingsplanen mot mobbning och kränkning. 

 Lärarna, fritidspedagogen, kuratorn och rektorn uttrycker inte samma förståelse i detalj, men lyfter 
fram en överensstämmande uppfattning att dom har god förståelse för att en kränkning är vid ett en-
staka tillfälle men att upprepade kränkningar mot samma individ(er) är mobbnings angrepp. Lärarna 
och kurator uttrycker att det är viktigt för att om det inte åtgärdas i tid så kan det få negativa till allvar-
liga konsekvenser för deras elever i en nära eller längre framtid. Vidare beskriver rektor och även ku-
rator liknande uppfattning om förståelsen att konflikt är temporärt medan mobbning är återkommande.  
 

Det är för oss inte alls så svårt att urskilja då vi har arbetat så mycket efter den här planen och 
återkommer till den så ofta – Kuratorn. 

 
Både rektor, kurator och lärarna berättar oberoende att dom tar väldigt stort allvar på kränkningar och 
mobbning och har som aktiv målsättning att omgående ingripa. Respondenterna är enade om i uppfatt-
ning varför det är viktigt att ingripa omgående är för att skolan ska kunna visa och övertyga både sina 
elever och utomstående (vårdnadshavare och övriga samhället) att aktivt agerande är det bästa sättet 
att markera att sådant handlande är oacceptabelt och att sådana handlingar ska bemötas utan hinder. 
Detta uppfattar samtliga respondenter som en självklarhet tillika en framgångsfaktor i deras ”fram-
gångsrika” arbete mot kränkning och mobbning på skolan. Respondenterna har en gemensam uppfatt-
ning att deras arbete att ingripa tas på bättre allvar än andra närliggande skolor med samma årskurser. 
Respondenterna är även eniga om i uppfattning att alla skolans vuxna som arbetar där har en oerhörd 
viktig roll som goda aktivt agerande förebilder och att all gemensamt måste arbeta hårt för att i den 
rollen värka som goda exempel för gott uppförande, professionellt handlande och kunna visa omsorg 
om individen. Detta menar samtliga i deras utsagor att det är för dom en viktig pusselbit i hur elevernas 
fostran till att utvecklas som optimala individer för framtiden och att eventuella oacceptabla beteenden 
som strider mot skolans normer och värderingar kan bemötas pedagogiskt och i processen ”naturligt” 
motarbetas så att alla kan ta lärdom utan att det måste ”hända någon något” för att uppnå samma lära. 
Detta menar rektorn och kuratorn är med i handlingsplanen mot kränkning och mobbning och tillika 
en förebyggande bit i daglig verksamhet.  

Rektorn och kuratorn menar oberoende i deras uppfattning om kränkning och mobbning att dess 
handlingar kan fattas i ord som handling men att det utdelar samma skada/smärta hos den utsatta in-
dividen. Det förklarar båda med att det inte är ett normalt eller civiliserat beteende som är acceptabelt 
och att det alltid ska motarbetas. Det menar kuratorn är huvudsakligen syftet med skolans antimobb-
ningsarbete och deras handlingsplan. I och med att skolan har beslutat att arbeta hårt med värdegrun-
derna, normer och direkt angripa oacceptabelt beteende så ligger förväntningarna högt på skolans lä-
rare att dom är fortsatt förtrogna med skolans värderingar och handlingsplan(er). Kuratorn lyfter fram 
enligt egen utsago att skolan står enad bakom att om lärarna och dess vuxna inte kan leva upp till deras 
normer, värderingar och beredskap att angripa dåligt beteende, hur ska då eleverna någonsin kunna ta 
till sig det vi vill förmedla i vårt arbete för att motverka mobbning och kränkning? Då blir alltsammans 
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bara fina ord på papper som endast ligger på en hylla och blir vad vi kallar ”hyllvärmare” poängterar 
kuratorn. 
 

Okunnighet och ovetande får inte vara en ursäkt – Rektorn. 
 
Klasslärarna ger utsaga på att deras främsta förhoppning att uppnå med deras elever är att förutom 
trygghet och att dom presterar ”duktigt” i skolan är det att eleverna ska utvecklas så att dom är trygga 
i sig själva, kan vara väldigt öppna mot varandra och lärarna och utveckla förmåga att kunna vara 
väldigt kommunikativa med klasskamrater såväl som med alla lärare och då det är ett delmål i både 
skolans målsättning men tillika även i likabehandlingsplanen så uppger klasslärarna och fritidspeda-
gogen oberoende enat att dom känner det hos skolans samtliga grundskoleelever. Detta menar dom är 
delvis ett resultat över hur skolan har varit så aktiv med att angripa skadligt beteende och kränkning. 
Det handlar om att en del av det förebyggande arbetet måste fungera löpande på daglig basis och inte 
bara när det ”händer något”. Grundvärderingar är en del av det förebyggande arbetet menar kuratorn. 
Skolans rektor och kurator uppger oberoende en förhoppning att skolan ska kunna starta upp på nytt 
en genuin antimobbningsgrupp som utifrån skolans handlingsplan tar tag i elever som är i fråga och 
reda ut på tidigt stadium om någonting som hänt eller kan hända. Att med denna grupp kunna nå tidigt 
ut till elever som befinner sig i en oro zon. Att skolan har kunniga lärare inom området är en sak men 
att det finns ett par personer som utöver erfarenhet och kunskap är fasta i rollen i en grupp som går 
direkt att vända sig till för att arbeta med kränkningar och mobbning. Även att frivilliga elever finns 
med. Anledningen för detta menar rektorn och kuratorn i egna utsagor är att även om det fungerat bra 
hitintills så är det en strukturfråga och behov av att ha en fast funktionalitet som alla kan vända sig till 
för direkt konfrontation och underrättelse från dessa personer som har ett huvudansvar vid sidan av 
rektorsadministrationen eller kuratorn. Att deras roll kommer efter antimobbningsgruppens infly-
tande/arbete i ett eventuellt ärende med en eller flera elever. Vidare är skälet för att minska arbetsbe-
lastningen för klasslärarna och fritidspedagogerna samt att skolan vill kunna få eleverna att bli själva 
mer kompetenta att stå upp och säga ifrån. Även om eleverna stöttar varandra bra så vill man att dom 
blir mer ”lärda” om när någon trampar på någon annan. Skolan har en kamratstödjargrupp som fun-
gerar väldigt bra enligt rektorn och kuratorn men det är inte detsamma som att arbeta med motarbete 
för kränkning och mobbning säger rektorn. 

Kuratorn berättar att en viktig del utifrån den handlingsplan som är den egenutvecklade förebyg-
gande arbetet handlar i huvudsak inte om att ”straffa” eller ”öronmärka” mobbare eller mobboffer re-
spektive utan om försoning. Försoningsprocessen är väldigt viktig för den utsatte, för utsättaren och 
tillika ansvarig lärare. Att lappa ihop är en viktig del, men det räcker inte bara så utan handlingsplanen 
ska fungera på ett stödjande sätt i praktiken att vi måste gå längre, gå djupare ner på problemet. Varför 
mobbaren agerat som han/hon gjort mot den utsatta och varför just den individen av alla elever (?). 
Kuratorn fortsätter att förklara utifrån handlingsplanen att det är två individer (generellt) som behöver 
hjälp och stöttning. Kuratorn, rektorn och ena klassläraren uppger samma åsikt/värdering oberoende 
att dom ser på denna skola som att alla elever är ”våra” gemensamma elever oavsett klass och årskurs. 
Att det inte bara är ytligt prat, men att skolan lever efter detta koncept och att problem löses tillsammans 
utan att någon lämnas ”hängande” säger ena klassläraren. 
 

Det är inte bara den som blir mobbad som ska hjälpas utan även den eller dom som mobbar 
behöver hjälp och stöd likaså. Det är våra elever allihopa och alla är enligt oss lika mycket värda 
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som individer och det är viktigt att inte göra mobbaren till en stor syndare bland allihopa och 
måste byta skola, nej vi måste jobba med den personen – Rektorn. 

 
Skolan enligt rektorn och kuratorn vill undvika att mobbare blir ”märkta” utan att dom ska bli ”omdi-
rigerad” till att förstå bättre och därefter göra bättre ifrån sig. Att byta skola för utsatta individen är inte 
ett alternativ, men samtidigt vill inte rektorn enligt egen utsago att mobbaren ska bli utdömd och 
ivägskickad utan att denne fått chans att bättra sig och lära sig av sina felsteg. Utifrån checklistan som 
refereras i handlingsplanen enligt kuratorn så ska allt följas upp noggrant via samtal och dokumente-
ring hur denna ”omdirigering” har utvecklats och hur den utsatta individen(erna) har hanterat allti-
hopa.  

Klassläraren uppger sin yrkesuppfattning att det dom måste tänka på, förstå och utgå efter med att 
oavsett vad mobbare gör så gör dom det av en anledning och att denne själv och kollegor måste i första 
hand förstå handlandet och beteendet.  Därför måste dom arbeta sig bakåt för att ta reda på varför han 
eller hon gör som den gör. Det förklarar klassläraren med att det med störst sannolikhet rör sig om att 
eleven själv mår dåligt, kanske jättedåligt och inte bara den då utsatta enbart. Vidare fortsätter klasslä-
raren med att det är där skolans kurator är som viktigast i den processen och får utreda fallet. Klasslä-
raren uppger att denne är med i hälsoteamet och blir underrättad av utvecklingen mellan inblandade 
elever som är berörda.  

Denna uppfattning är i likhet med vad rektorn och kuratorn uppger i intervjuerna är en viktig del i 
arbetet med att ”rehabilitera” inte bara den utsatta men också utsättaren för att uppnå inte bara ett slut 
men viktigare en gemensam försoning i antimobbningsarbetet. Detta finns även inkluderat i handlings-
planen som delmål i processarbetet. 

Alla respondenter framlägger oberoende att skolan strävar efter att utöver ämneskunskaper så är 
deras målsättning att fostra eleverna och få dom att bli goda medborgare. För att det ska bli möjligt 
menar specifikt rektorn så räcker det inte med några få individer utan alla måste vi jobba med alla. 
Kuratorn och fritidspedagogen lägger fram deras oberoende utsago att en av denna skolas bästa egen-
skaper mot andra skolor upplever dom båda är att denna skola lyckas med detta mycket bättre därför 
att denna skola lägger ner mycket arbete och omsorg på fostran till eleverna utifrån egna erfarenheter 
från tidigare yrkeserfarenheter.  

Rektorn poängterar att det är viktigt att också vårdnadshavarna är med oss för om hemmet är sup-
portande av detta så ökar det chanserna enormt för elevens utveckling i helhet. I helhet så beskriver 
rektorn och kuratorn detta som att deras vision av att arbeta med motverkan av mobbning och kränk-
ning via handlingsplanen är att försöka undvika se konsekvenserna först men mer lutat åt att hjälpa 
ALLA elever till att bli bättre medmänniskor.  

Att alla i skolans personal står enade och väl informerade om eleverna under skoltid är någonting 
som båda klasslärarna talar om när dom refererar till hur sammansvetsad deras arbetslag och personal 
är. Om det hänt någonting allvarligt på skolan som involverat en kränkande händelse så ska det omgå-
ende hanteras och kränkningen motarbetas innan den kan utvecklas till återkommande händelser = 
mobbning. Samtliga lärare i lärarlaget och rektor ska informeras om det som inträffat och eleven(erna) 
som begått dådet ska bemötas och hanteras enligt handlingsplanens checklista och hänvisning. Anti-
mobbningsarbetet är enligt handlingsplanen beskrivet av kuratorn och rektorn konstruerat att den alltid 
ska användas och att alla lärare och pedagoger på skolan ska utifrån delad kommunikation med 
varandra utgå från dess innehåll som verktyg för att förhindra ev. efterföljd och sedan försöka rå bot på 
det som hänt för samtliga inblandade.  



 

 36 

Även så uppger samtliga respondenter en vision som skolan har med alla elever är att varje elev ska 
få vara barn fortfarande och inte ”tvingas ifrån” sin barndom. Respondenterna uppger en enad bild av 
att skolan både i sin likabehandlingsplan och förebyggande plan har en genomkorsande vilja/förhopp-
ning att stimulera barnen att ta för sig som barn och utvecklas gradmässigt och inte tänka/fungera som 
individer som är mycket äldre än vad dom faktiskt är. Inte bara elevernas utvecklande i förhållande till 
kunskapsmässigt stoff som kan mätas, men framför allt relaterat till naturlig mognads utveckling i takt 
med ökad ålder. Detta eftersom enligt skolans kurator förklarar detta med att barn riskerar svåra felsteg 
i individens outvecklade sociala samhörighet. Med det ges exempel som dåliga intryck och dåliga im-
pulser som inte speglar naturliga element som ”bör vara” i specifik åldersgrupp. Felriktade influenser, 
tankar och handlingar som kan skapa psykologisk och/eller emotionell skada hos barn både på kort- 
och långsikt som kan sedan används för kränkande och mobbande syften. För förtydligande på exemp-
let av dåliga intryck på minderåriga ges bl. vuxen relaterat vetande inom sexuella karaktärer, kränkande 
och sårande betydelser mm). På det stora fundamentala planet ska samtliga personal på skolan via sko-
lans två handlingsplaner (Normer & värderingar och Förebyggande arbete mot mobbning & kränkning) 
utgå ifrån elevernas generella fostran och sociala utvecklingslära. Detta kan ses som den gedigna grun-
den som kuratorn förklarar är ”nyckeln” till att motverka elever från att utveckla behov och anledningar 
till att begå mobbning och kränkningar mot andra elever eller vuxna för den delen. 

Avslutningsvis så uppger samtliga respondenter oberoende varandra en uppfattning om att dom 
upplever att deras förebyggande arbete har en väldig räckvidd på skolan. Exempel som ges för beskriv-
ning av denna ”heltäckning” kommer ifrån fritidspedagogen med att det är genom det dagliga arbetet 
med eleverna med solida fostran i deras värdegrundsarbete som bl. inkluderar värderingar och beteen-
deförhållning mot varandra samt acceptansen av den egna individens jag. Från kuratorn förklaras det 
snarlikt, men med tillägg av skolans prioritering av omsorg om individerna genom att se varje individ 
och att föra varje individ att fungera i en ”flock”. Rektorn förklarar räckvidden med liknande svar som 
fritidspedagogen men uppger också att skolans årliga värdegrundsdagar har stor genomslagskraft på 
eleverna då alla elever får integrera med varandra i olika aktiviteter och lektioner, från Åk.6 ner till 1:an 
vilket ger möjligheter för alla att lära känna varandra, skapa ”tycke för varandra” och samtidigt lära 
dom äldre eleverna ansvar med att vara goda förebilder för dom yngre eleverna och dom yngre eleverna 
får mindre anledningar att känna ”rädsla” för dom större eleverna på skolan. Klasslärarna syftar på att 
samarbetet mellan arbetslagen och rektor skapar en täckande helhet som inte bara underlättar arbetet 
för dom själva men desto mer skapar en trygghet för alla skolans elever. Frågan ställs av mig vad detta 
kan ha för relation till förebyggande arbete mot skolmobbning och en av klasslärarna ger en förklaring 
med att alla elever känner alla lärare och vise versa samt att alla elever på skolan känner alla och är 
bekväma med varandras närvaro (refererar också till senaste trygghetsenkätens svar från förra terminen 
från eleverna som jag dock aldrig fick se eller ta del av). Detta tolkar klassläraren med att det bidrar till 
att skolan lägger en stadig grund mot att elever ska känna osäkerhet, oro och ev. Det summeras till att 
när dessa ting tas bort ur ekvationen så motarbetas motiv och anledningar till att elever ska begå mobb-
ning och kränkning mot andra på skolan. Samtidigt skapar samma klasslärare en funderarande fråga 
hos mig som skiljer lite från andra respondenternas uppfattningar och svar jag erhållit via intervjuer; 
 

Jag har själv inte upplevt att vi har haft problem med mobbning på skolan och då saker och ting 
fungerar så bra så kan jag inte alls se hur vi skulle kunna arbeta annorlunda eller bättre än vi 
redan gör – Klasslärare 1. 
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Jag ber om en förtydligande på detta och får svar att denne uppfattar att alla som arbetar på skolan har 
kommit till en nivå som visat sig hålla sig så bra att dom mer försöker bibehålla det som den är utveck-
lad och utarbetad i nuläget för att inte ”tappa något” då det arbetet har upplevts visa så goda resultat i 
den praktiska verksamheten. 

Andra klassläraren samt kuratorn uppger dock en skildrande uppfattning med att även om dom har 
samma uppfattningar om skolans ”utmärkta arbete” så påpekar båda oberoende att det ändå är viktigt 
att dom utvecklar sig själva och sitt nuvarande arbete för att ta till nya kunskaper och förstå saker som 
dom inte tänkt på. 
 

Det är ju viktigt att vi ändå utvecklas och lär oss nya ting som vi kanske inte tänkt på tidigare 
men ja, jag tror vi på denna lilla skola klarar oss rätt bra – Klasslärare 2. 

 
Samtliga respondenter uppger en gemensam uppfattning oberoende varandra att bland det viktigaste 
inom ett antimobbningsarbete är att motverka förfall med deras goda och tydliga kommunikation med 
varandra. Tydlig kommunikation mellan arbetslaget, underrättande kommunikation med rektorn och 
situationsläget samt att kuratorn underrättas om det sker mellan samma individer mm. är inte något 
som sker av sig självt utan kräver ett fullt fungerande samarbete. Då samtliga respondenter angivit 
deras kommunikationsdel som en av deras framgångsfaktorer så är den också enligt respondenterna 
avgörande för att en suspekt kränkning inte ska kunna utvecklas till att bli upprepande och därmed bli 
till fullskalig mobbning. Processen får inte utvecklas negativt och därför behöver personalen motverka 
förfall. Lärarna/pedagogerna som är ansvariga för involverade elever måste kunna rutinmässigt infor-
mera berörd personal och rapportera kränkande händelser enligt anti mobbnings handlingsplanen.  

Förståelsen hos eleverna själva att förstå innebörden och konsekvenserna med att begå mobbning 
och kränkning är någonting som handlingsplanen efterfrågar, och både skolans kurator och fritidspe-
dagog uppger varit en väldigt viktig del i processarbetet att arbeta med i antimobbningsarbetet. Detta 
uppger kuratorn med att det bottnar i att sådana skadliga handlingar hos barn kan ha väldigt negativ 
påverkan på deras utveckling (psykologisk resp. emotionell utveckling) både hos utövaren men allra 
mest den/dom personer som blir utsatta. Kuratorn uppger utifrån yrkeserfarenhet av mobbningsutsatta 
barn & ungdomar att det tagit med flera fall (orelaterat till denna skola) lång tid att bearbeta och försona, 
vissa kanske aldrig kom ur det uppger denne. Sömnsvårigheter, ätstörningar, tillitsbrist, ångest, oro, 
sociala problem att fungera med skolkamrater är några konsekvenser som erfarits hos elever. Vissa även 
själva blivit mobbare mot andra finns erfaret. Vidare menar kuratorn att enligt dennes uppfattning från 
relevant forskning (Olweus forskning anges som exempel) så är det av stor vikt att eleverna blir utbil-
dade om inte bara hur fel det är med mobbning men framför allt även bli lärda hur allvarligt det är och 
vilken skada/smärta det kan åstadkomma.  

Fritidspedagogen, som nu läser till klasslärare uppger att dennes bakgrund i grundskolåren tillhör 
gruppen barn som växt upp med erfarenheter av mobbningsutsatthet. Denne uppger sin personliga 
uppfattning och åsikt att det hade väldigt negativ påverkan på dennes skolgång och gjorde att rädsla, 
oro, tillitsbrist och känsla av svek hängde över denne från mellanstadiet upp till högstadiet. Detta har 
medfört berättar fritidspedagogen att det har på sätt-och-vis följt med bitar av detta till vuxna livet och 
krävts terapi för att rå bot på problemet. Så när denne blev lärare förklarar fritidspedagogen att det blev 
delvis en drivkraft att använda de negativa erfarenheterna till att undervisa sina elever om konsekven-
serna och skadorna med återkommande kränkningar och mobbning. Fritidspedagogen berättar att i sin 
klass har eleverna varit nästan ”fängslade” av att höra vad som hade hänt denne och utvecklat sina 
tankar och förståelser om hur man behandlar andra människor. Mer att fritidspedagogen uppger att 



 

 38 

klassen därefter har använt de berättelserna som grund för att ha öppna diskussioner i klassen under 
värdegrundsrelaterade lektioner/aktiviteter. Detta upplever fritidspedagogen har medfört motverka 
okunskap till ämnet mobbning och att eleverna fått en mycket stor förståelse och insikt i mobbning samt 
kunskap om den utsatthet barn/unga bär på och hur dåligt utsatta mår. Fritidspedagogen och en av 
klasslärarna uppger oberoende att de har tilltro till att ”svetsa samman eleverna till grupper” som både 
fungerar tillsammans och även trivs med varandras sällskap. För att nå dit uppger fritidspedagogen en 
uppfattning att varje elev behöver tillgodoses trygghet och acceptans för den han/hon är utan att någon 
annan person ska tvinga sig på till en negativ påverkan. Andra klassläraren ger en liknande uppfattning 
men relaterar tilltro till att utöver värdegrundsdagarna så behöver skolans personal hålla värderingarna 
levande på daglig basis för att motverka förfall eller glömska. 

Klassläraren ger ett exempel från de senaste par värdegrundsdagarna som ägde rum innan påsklo-
vet där Förskoleklass till 6:an hade sådant gemensamt arbete tillsammans där de hade 4-hörnsövningar 
med fokus på skilda åsikter och varför varje individ ska respektera dem för vad dem är. Då hade 6:e 
klassarna rollerna som aktiva förebilder för F & 1:orna och fick delvis även ansvara för vissa delar av 
undervisningen (med översyn av klasslärare).  
Ett annat exempel på hur de upplever lära av att respektera andras åsikter var med på värdegrundsda-
garna inslag som uppges var hur klasserna hade fått studera material från politikerdebatterna från Sve-
rige valet 2018 där eleverna visades olika TV sända politiska debatter där eleverna skulle på olika vis 
studera och analysera hur debattörerna uppförde sig mot varandra, ”skötte diskuterandet” och elever 
av olika årskurser hade samlat in massor av anmärkningar från materialen som sedan togs upp för 
öppna diskussioner. Eleverna i 6:an hade kunnat påpeka flera tillfällen enligt klassläraren med kom-
mentarer som; ”omoget beteende”, ”barnsligt uppfört”, ”respektlöst” ”Se hur hon vänder ryggen till 
när han pratar till henne” eller ”kolla hur han suckar och tittar bort när den andre talar, vilket dåligt 
beteende”. Klassläraren förtydligar sedan med att uppge att det materialet aldrig hade som syfte att 
lyfta fram några politiska värderingar eller åsikter utan att enbart användas som sakligt material för 
värdegrundsarbete. Hur man inte bör/ska uppföra sig mot varandra och hur man inte gör när man ska 
uppträda respektgivande mot andra individer. Detta inslag av delar som uppförande och respekt upp-
ges överensstämma med fritidspedagogen och andre klasslärarens utsago som båda oberoende ger en 
samtoning i deras uppfattning om respekt och värdegrund som bitar i att motverka mobbning vara 
viktiga komponenter för att förebygga kränkande beteende hos eleverna. Fritidspedagogen uppgav att 
under senaste temaveckan med värdegrundsdagar hade fritidseleverna liknande arbete som varit en 
slags ”påbyggnad” av innehållet från skoltiden, men med lite mer lekorientering i det hela. 
 

Dom är så fantastiskt observanta, 6:orna då för att dom har sådan observationsförmåga och så-
dan medkänsla till andra människor. Jag kan inte fatta hur dom utvecklat det, måste komma 
från mig, ha-ha! – Klasslärare 1. 

 
Även berättar båda klasslärarna oberoende att mellanstadieeleverna på skolan har på schemat ”livs-
kunskapsundervisning” där fokus är bl. att arbeta med eleverna och lära eleverna ”hitta strategier” för 
hur de ska kunna hantera känslor, arbeta med självkänsla och självbild samt demokratiska värderingar. 
Detta lektionsämne är en viktig komponent av handlingsplanens fulla funktion menar kuratorn där den 
fungerar som delar i varje del av handlingsplanen – Förebyggande arbetet, nu har det hänt och efter/för-
soningsprocessen. Materialet enligt klasslärarna och kuratorn uppges oberoende bestå av litteratur och 
filmer som är relevanta till lektionsämnet och med syfte för att utveckla och utbilda eleverna. Kartlägg-
ning av elever via dokumentering är också än viktig komponent som klasslärarna nämner oberoende 



 

 39 

och det berör händelser som sker under hela skoltiden ex. lektioner, raster, lunchen, fritids och till/från 
skolan. Detta förklarar en av klasslärarna med att utöver kommunikationen mellan varandra i lärarlaget 
och mellan eleverna så får de en god uppfattning ”var de har” eleven i fråga och hur de ska bäst förstå 
hur de ska kunna arbeta med honom eller henne. 

6.2.1 Sammanfattning av vad personalen anser behöver motverkas 
I studien framkommer att det skolpersonalen menar måste motverkas i antimobbningsarbetet är att 
mobbing uppkommer överhuvudtaget, att det får pågå utan att någon vuxen uppmärksammar det och 
att man från skolans håll agerar omedelbart.  
Här nedan sammanfattas uppfattningarna från personalen och har sedan sorterats upp till faktorer re-
laterade till syftets frågeställning om vad personalen uppfattar behöver motverkas genom ett antimobb-
ningsarbete.   
 
Skolverksamhetens kontinuerliga arbete: 
Utifrån studien visades nio uppfattningsfaktorer relaterade till skolverksamhetens kontinuerliga arbete: 
- Förfall med rutinerna av förebyggande handlingsplanen.   
- Slumpartad eller schablonartat arbete 
- Att inte dokumentera allvarliga händelser som kan relateras till mobbning.  
- Att inte ta misstänkta kränkande fall på allvar.  
- Slarv med att ta tag i mobbaren och ta reda på allt som hänt. 
- Slarvas med handlingsplanens prioritering enligt dess inkluderande checklista. 
- Okunskap om problem relaterat till mobbning. 
- Temporära lösningar i åtgärd anden  
- Inte uppnå ”hela” och ”försona” oavsett om det rör sig om det förebyggande arbetet eller om efterar-
betet. 
 
Relationen till hemmet: 
Studien visade att det fanns tre uppfattningsfaktorer relaterade till relationen till hemmet: 
- Förfall av kontakten med vårdnadshavare. 
- Störmoment som kan försvåra försoningsprocessen från vårdnadshavares inbladning gentemot andra 
vårdnadshavare. 
- Att inte få med sig vårdnadshavarna vid åtgärdande beslut från skolans sida. 
 
Individen och kollektivet: 
Utifrån studien framkom det uppfattningar relaterade till individen och kollektivet som sedan samlats 
upp till tre faktorer: 
- Noga med att skolans arbete för att motverka mobbning betyder inte att ”straffa” eller ”öronmärka” 
individer.  
- Prioritera inte enstaka elever, men arbeta för att alla elever ska fostras enligt egna målsättningarna 
precis som kunskapskraven är gemensamma uppfattningen. 
- Inte förlora att handlingsplanen har existens hos eleverna på skolan och vetskap om att det finns ett 
gällande regelverk som behandlar mobbning. 
 
Samarbetet och laget: 
Studien visade att det framkom uppfattningsfaktorer relaterade till samarbetet och laget: 
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- Att motverka stagnering av anti-mobbningsarbetet eller värre att kunskaper går förlorade. 
- Oacceptabelt beteende som strider mot skolans regler och värderingar måste uppmärksammas och 
motverkas i tidigt stadium. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel presenterar jag delar från studiens resultat. Studien bjuder på mycket som är värt att 
diskutera, men för att begränsa mina diskussioner och för att förhålla mig inom rimlig mängd av ramen 
kommer här lyftas fram studiens resultat av faktorer för diskussion. Resultatet visade att dessa faktorer 
var särskilt framträdande. Sedan diskuteras begreppet värdegrund, följt av det unika och komplexa 
konceptet med eldsjälar och avrundas med hur denna studie kan förstås ur den teoretiska aspekten. 
Kapitlet avslutas med en reflektion, förslag på vidare forskning och ett avsnitt med pedagogiska bety-
delser för skolans verksamhet och studiens slutsats. 

7.1 Diskussion kring framgångsfaktorerna 
Urvalet av framgångsfaktorer för diskussion bygger på att de visade sig från resultatet och visade sig 
vara relevant för studien. 

7.1.1 Miljöfaktor 
I studien framkom i resultatet att arbetsmiljön var en viktig faktor i deras arbete rent generellt, men var 
i synnerhet av stor vikt för att alla på skolan ska känna både trivsel men lika mycket trygghet. Sedan 
framkom det att skolans fysiska storlek var ”lagom stor” och att elevantalen per klass och fritidshem 
förhöll sig gynnsamma för både eleverna som för personalen. Det diskuteras livligt om elevers arbets-
miljö och miljövistelse inom skola och fritidshem i olika medier och forum där det inte är ovanligt att 
vi hör negativa/besvikna åsikter relaterat till utökade större elevantal och mindre ytor att vistas inom 
samt glesare personaltäthet per barn i verksamheterna. Dessutom upplevs skolorna vara för stora lik-
som klasserna också upplevs vara för stora för att alla elever ska få det stöd de behöver för att klara av 
skolarbetet (Konu & Lintonen 2005). Man kan dra paralleller mellan skolmiljön och arbetsmiljön för 
vuxna. Skolan är barnens arbetsmiljö men det finns vissa väsentliga skillnader. Barnen har i allmänhet 
inget val när det gäller vilken skola de ska gå i, även om det finns möjlighet till att söka sig till friskolor 
så är det en utmaning relaterat till platsfråga. Eller hur undervisningen ska vara upplagd och huruvida 
de alls vill gå i skolan. Skoldagen är fylld av händelser, avbrott, vuxenkontakter och elevkontakter. Det 
gör att många elever upplever att de aldrig får avsluta det de håller på med eller ens förstår varför de 
ska lära sig det de gör i skolan (Elneby 2008). Vi som arbetar inom skolan arbetar för att varje barn ska 
få en gedigen utbildning samtidigt som vi arbetar för deras fortsatta utveckling med fostran. Utbildning 
är den viktigaste komponenten när det gäller att uppnå hälsa hos befolkningen i ett samhälle (Warne 
m.fl. 2013). Det finns mycket stark korrelation mellan brist på utbildning, ohälsa och fattigdom i alla 
samhällen (Marmot 2004). Det innebär att om vi misslyckas med uppdraget att alla elever ska nå läran-
demålen så påverkar det inte bara den enskilda individen negativt utan också hela samhället påverkas 
negativt. Skolan är en reflektion av samhället det existerar inom. Orsaken till det är fördelad på olika 
fronter men kortfattat kan man säga att det handlar om brist på stöd både i skolan, i hemmet och kam-
ratgruppen (Rumberger & Ah Lim 2008).  

Resultatet i denna studie visade att respondenterna diskuterade oberoende av varandra mycket om 
trygghet, kamratskap och välvilja mot varandra vilket skulle kunna låta som fina ord bara, men om 
skolan verkligen har lyckats med dessa ting så finns det en stor anledning att säga att dom är på rätt 
stråk enligt den forskning som presenterats i denna uppsatts. Det är också viktigt vill jag mena att vi 
skapar positiva skolmiljöer genom att prioritera områden som eleverna själva tycker är viktiga, vilket 
innebär att eleverna själva tycker är viktiga, vilket innebär att eleverna själva måste få vara med och 
påverka sin arbetsmiljö (Simovska 2004). Detta kan jag i min roll som grundlärare mot fritidshem av 
yrkeserfarenhet framhålla som ytterst viktig att få sina elevers åsikter och förslag framlyfta hur vi 
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tillsammans kan göra vår gemensamma arbetsmiljö bättre. En positiv skolmiljö är något som påverkar 
elevernas fysiska och psykiska hälsa både kortsiktigt och långsiktigt, precis som motsatsen också gör 
det (Nutbeam m.fl. 1993). En positiv skolmiljö sammankopplas ofta med en säker skolmiljö. När vi pra-
tar om begreppet ”säkerhet” så innefattar det outsagt en idé om något som faktiskt hotar säkerheten 
(Johansson m.fl. 2012). 

7.1.2 Samspelsfaktor 
I studiens resultat framkom det att samspel var en väldigt viktig faktor och det byggde på en gynnsam 
kommunikation och ett hållbart samarbete, att det fanns en tydlig transparens mellan varandras arbeten 
och insikt om varje klasslärares elever och klassarbete. Att alla hade god kännedom om varandra, men 
än mer att den var så positiv och att det positiva genomsyrade starkt även till eleverna vilket medförde 
att samarbeten över varandra enligt dem gjorde så effektivt samspel. Att ha en organisation där kun-
skaper och erfarenheter delas välvilligt och samspelt fyller på med energi. Det är utvecklande för såväl 
individen och gruppen som hela skolorganisationen och gör samtidigt att man som individ kan uppleva 
att man gör en viktig insats (Ellmin 2011). Samspelsfaktorer är något av det kanske mest väsentliga 
inom skolans värld då det innefattar sociala relationer och sociala samspel med andra individer och det 
innefattar likaväl elever som vuxna både elever till elever, elever till vuxna och vuxna till andra vuxna. 
Det är med andra ord ett nätverk av sociala samspel som både kan uppfattas simpla men tillika kom-
plicerade. Helle Schjellerup Nielsen (2006) skriver att skolan spelar en viktig roll i socialiseringen till 
samhällsmedborgare. Skolan är kärnan i det moderna utbildningssystemet och kan ses som en institut-
ion som har konstruerats med bestämda mål och motiv för ögonen såsom utbildning, socialisering av 
nya samhällsmedborgare, kunskapsöverföring samt inordning i arbetsmarknaden och det högre utbild-
ningssystemet. Vidare menar Nielsen att när den sociala dimensionen diskuteras ställs den ofta i mot-
sats till ämneskunskaperna och man menar att det skulle gå ut över skolämnena om man satsade på 
sociala kvaliteter. En orsak till det kan vara bristen på definition.  

Samspelsfaktor innebär även en annan viktig del som inflikar hemmet och relationen till elevernas 
vårdnadshavare, något som också respondenterna frikostigt menade var en viktig del i deras arbete och 
skapade en effektiv samarbetspartner för sammanlänken mellan skola- och hemmets fostran. Vi vet att 
redan i de tidiga barnåren, genom förskolan och in i skolan, så inverkar samspelet mellan barn och 
föräldrar på lärandet. Viljan att lära grundläggs då, nu och framtiden (Ellmin 2011). Anna Jober (2015) 
skriver att stödjande samarbete bygger på en helhet som för elevens helhet är en sammansmältning av 
hemmet och skolan. Alltså det som sker i hemmet påverkar starkt det som sker i skolan. Det gäller enligt 
Jober oavsett föräldrarnas utbildning och elevernas kognitiva förmåga. Dock så visar hennes studie att 
de som är mest aktiva är föräldrar med högre utbildningsnivå, vilket medför att eleverna i dessa familjer 
har möjlighet att i större utsträckning dra nytta av deras kompetenser. Precis som Basil Bernstein (2000) 
uttrycker det så kan utbildning ”ha en avgörande roll för att i dagens pessimistiska samhälle skapa en 
optimism inför framtiden”. Föräldrar har inte tid eller de tror sig inte kunna eller veta. Men det kan 
också bero på att en del föräldrar inte känner tillit eller har förväntningar på skolan. Om en eller båda 
vårdnadshavarna själva bär med sig dåliga erfarenheter från sin skoltid så finns det risker att det kan 
färga av sig på deras barn som dom tar med sig till skolan. När du som lärare ökar förväntan på eleverna 
så signalerar du inte bara till eleverna och dig själv att eleven är någon att satsa på, du gör det även till 
föräldrarna. Det innebär stärkta självförtroenden och stärkt självkänsla långt utanför klassrummets 
gränser (Jober 2015). 
Jober (2015) skriver att läraren har en viktig roll att ge beröm och lyfta barnens förmågor, att: ”jobba 
med deras självkänsla och bygga självförtroende är grundläggande för att de av egen kraft ska lyckas 
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med skolan trots att det kan vara jobbigt hemma. Läraren har alltså inte ovanligt bara eleven att arbeta 
med, men kan även "på köpet" få arbeta med vårdnadshavare likaså för att få till en gemensam plattform 
får eleven att få en helhet. För att orka med detta så krävs att vi tillmäter varje elev respekt, värdighet 
och förväntan. Att orka arbeta dag efter dag, timme efter timme i skolans värld med detta mål framför 
ögonen kräver att du tror gott om dina elever, och att du tror att de inte bara kan klara det utan också 
lyckas väl. Detta är en enorm utmaning som kanske inte är hållbar på lång sikt med begränsade resurser 
och det kan diskuteras hur mycket arbetsbörda som är rimlig måtta i kontrast med att vi nu inte disku-
terat den enormt ökade pappersbördan av ökad dokumentering. Varför detta nämns i relation till sam-
spelsfaktor är den kritiska aspekten som utgör hinder för att praktiskt kunna utarbeta mellan persona-
len utökad samspel mellan varandra och i stället bidrar till mer isolerad arbetsvistelse bakom skrivbord. 

7.1.3 Trygghetsfaktor 
Utifrån studiens resultat framkom det att en väldigt viktig faktor var relaterad till trygghet. Detta kan 
tyckas naturligt och självklart, vilket det borde vara för vilken elev, lärare eller personal inom skolans 
verksamhet. Att alla ska kunna befinna sig på sin arbetsplats utan att känna någon rädsla eller oro för 
personlig kränkning där man som individ blir behandlad med respekt, tar emot trevligt mottagande 
och kunna vara sig själv. I studiens resultat framkom det att personalen aktivt arbetar för att trygghet 
ska vara en ständigt viktig fråga för likväl elevernas som lärarnas vistelse i skolan. Jober (2015) skriver 
att alla som arbetar med skola och utbildning behöver rustas med kunskap och argument för hur vi ska 
uppnå en likvärdig skola. Vidare menar Jober (2015) att det finns många faktorer som bidrar till hur man 
som människa förstår och hanterar sin omvärld, men också som påverkar hur man blir behandlad. Det 
kan vara vilket kön du har, från vilket land du kommer ifrån eller vilken ålder eller sexuell läggning du 
har eller social eller socioekonomisk bakgrund du har. Dessa exempel som tar upp ska inte utgöra någon 
skillnad eller betydelse för varje individ som är verksam inom skolan och fritidshemmet utan du ska 
kunna vara som du är och samexistera med andra individer utan att riskera bli illa behandlad av andra 
individer (Jober, 2015; Orlenius, 2001).  

7.1.4 Erfarenhetsfaktor 
I studiens resultat visade sig att erfarenhetsfaktorn hade en betydande roll i arbetet. Erfarenheter är ett 
begrepp som inte ovanligt värderas högt inom i princip allt tänkbart. En erfaren ishockeyspelare är ofta 
inom sin klubb lagkaptenen med det utmärkande ”C” bokstaven på bröstets vänstra sida. En erfaren 
militär kan ofta inneha hög rangordning/grad som också då är hans/hennes yrkestitel. Eller ett barn som 
väldigt många gånger spelat ett specifikt brädspel hemma och/eller fritids och kan alla regler och ev. 
trix utan-till är ett annat bevis på erfarenhet. Eller en lärare som arbetat innan läraryrket och lärarstudi-
erna tog vid med att plocka upp varor på ett lager eller arbeta med äldreomsorg och ta hand om gamle 
människors leveende etc.  Erfarenhet kan likvärdas med kompetens. Erfarenheter stärker oss som indi-
vider och med nya erfarenheter växer vi. I regel finns det inga gränser för begreppet erfarenheter ef-
tersom dem kan förhålla sig båda goda som negativa. Att halka på isen utanför din dörr på morgonen 
är ju inte trevligt eller att du ofta kommer försent till skolan eller jobbet inte ses som någonting bra mm. 
Vad som är gemensamt dock är att erfarenheter medför förändringar och att det tar tid att utveckla 
erfarenheterna.  Det tar tid med förändringar, men tid ger också möjlighet att skapa något nytt. Skolan 
ska ta vara och sätta värde på gynnsamma erfarenheter (Orlenius, 2001). Skolan är en plats där sam-
hället formas och då krävs eftertanke, kunskap och reflektion som är baserad på forskning och genom-
tänkt erfarenhet (Jober, 2015). Något som dock betonas klart enligt Philips (1988) och Mühlenbocks 
(2004) är att erfarenheter inte bara tar tid att utveckla, dem förhåller sig också vara oberäkneliga och 
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utmanande att ”överföra” i form av lärdom till andra individer. Att resultaten av erfarenheterna vid 
överföring inte blir dem samma från en individ till en annan.  

7.1.5 Värdegrundsfaktor 
I studiens resultat framkom det att värdegrund var en väldigt speciell faktor bakom ett gynnsamt anti-
mobbningsarbete. Värdegrundsfrågor visar sig väldigt utbrett i diskussioner och inom studielitteratu-
ren. Nyblivna lärare inom förskola och skola anser sig inte i sin utbildning ha fått redskap och hjälp att 
förstå vad värdegrund exakt ska stå för (Orlenius, 2001). Vidare menar Orlenius (2001) att lärarna sam-
tidigt uttryckt sig att de inte har fått verktyg eller förståelse för att praktisera värdegrund från teoretiskt 
stoff till praktisk handling inom undervisningen. Vad som visade sig i resultatet från denna studies 
studieobjekt kan alltså avge skillnader mot andra skolor, alltså utifrån andra respondenters utsagor. 
Men från den här studiens resultat som nu fokus ligger på i diskussionen är att värdegrundsfaktorn 
byggde på skolans stora mängd omsorg om individen, elevernas förståelse om önskade normer och 
värden samt att de utgjordes inte bara i teorin, men även i praktiken vid utvalda tillfällen av skolans 
ansvariga personal. Skolans uppgift blir därmed att fostra eleverna till att utöva sin frihet såsom de 
själva vill – utan att därmed inskränka andras frihet. Eventuella uppsatta regler ska förhindra at andra 
frihet och integritet hotas (Orlenius, 2001; Jober, 2015). Detta synsätt är allmänt godtaget i vårt samhälle 
och formar vårt tänkande, vårt handlande och vårt språk menar Orlenius (2001). 

För min del i min egen lärarutbildning (2016-2019) samt både utifrån bakgrundsforskandet och från 
datainsamlingen har jag kunnat ta emot mycket teoretisk och praktisk kunskap, men det väcker funde-
ringar över hur värdegrund tolkas av andra, kanske mer äldre lärare och rektorer inom skolvärlden. 
Frågan om moraliska värden och grunden för dessa i förskolan och skolan kan säkerligen diskuteras 
utifrån en rad konkreta frågor. 

7.2 Värdegrund som definition och avsaknad av en språklig/akademisk definit-
ion 
I studiens resultat framkom värdegrundsfaktor som en viktig del. Begreppet värdegrund exponerades 
återkommande och visade sig vara en stor faktor. När värdegrunden ska diskuteras i skolans värld 
associerar frågan ofta till normer och regler och hur man gemensamt ska kunna motverka antidemo-
kratiska krafter. Fokus riktas då mot eleverna och deras beteende. Yrkesetiken är en del av värdegrunds-
arbetet i den pedagogiska verksamheten (Orlenius 2001). Men om vi nu av nyfikenhetens skull ringar 
in värdegrund och fokuserar på vad det verkligen betyder så kommer vi att finna att betydelsen lyser 
med frånvaro. Ordet värdegrund finns inte med i Svenska Akademins ordlista (2015), vilket möjligen 
också kan antyda att begreppsförvirring lätt uppstår. Värdegrunden skulle kunna antyda att det finns 
vissa överenskomna värden (egenvärden) som är grundläggande. Men då värdegrund är ett så välan-
vänt begrepp vi verkar se som en självklarhet så finns det samtidigt en avsaknad för "regler" i dess 
definition. Orlenius (2001) skriver att när vi talar om värdegrunden eller skolans värdegrund torde i 
allmänhet två saker avses: Första är att det finns vissa så kallade oförytterliga värden som inte är för-
handlingsbara. De utgör ett axiom i mänsklig samlevnad (skolans samlevnad), som till exempel alla 
människors lika värde. Andra är att dessa värden utgör en slags minsta gemensamma nämnare som 
alla bör eller ska vara överens om. Sammanfattningsvis menar Orlenius (2001) att det kan konstateras 
angående värdegrundens tankar: Å ena sidan är det väsentligt att förskolan, skolan och fritidshemmet 
arbetar för att förverkliga vissa värden. Å andra sidan: Vad kan vi enas om, och på vilka grunder? 
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7.3 Eldsjälar och utmaningen med att överföra dem 
Utifrån studiens resultat framkom det att en viktig faktor var relaterad till begreppet erfarenhet. I detta 
avsnitt skulle jag vilja utveckla erfarenhetsfaktorn vidare och delvis gå in i en mindre del av min slutsats 
till denna uppsatts, vilket visade sig att begreppet eldsjäl var väldigt relevant i samband med erfaren-
hetsfaktorn men som i det dåvarande avsnittet av denna uppsatts skulle gjort den diskussionsdelen kört 
av rälsen så att säga. Så därför tas den diskussionen nu.  Om vi börjar med att undersöka definitionen 
av begreppet "eldsjäl" ger tidigare forskning långt ifrån ett enkelt eller rakt svar. Det är ganska så öppet, 
men ändå finns en snar tråd av olika likartade definitioner, som ibland även gjuter ihop med forskning-
ens. En definition av eldsjäl som noterats har använts av flera forskare är den given av Åke Philips 
(1988); 
 

Eldsjälar kallas de personer som engagerar sig starkt i en aktivitet eller verksamhet. De drivs av en brin-
nande entusiasm. I ett utvecklingsarbete kan eldsjälar och deras insatser ha en stor betydelse för att ar-
betet ska leda till innovativa förändringar (Phillips, 1988:1) 

 
Söker man på Nationalencyklopedin (2021) eller Svenska Akademins ordlista (2015) får man fram att 
eldsjäl är en person med brinnande entusiasm för något, vilket kan beskrivas som en väldigt bred defi-
nition och därmed även går att applicera på andra begrepp. Mühlenbock (2004) sökte finna personer 
inom skolan som skulle passa in i hennes studie om entreprenörskap frågade hon rektorer efter “perso-
ner som engagerar sig mer i arbetet än vad du som rektor kan begära”. Hennes definition av entrepre-
nörer skiljer sig alltså inte särskilt mycket från hur eldsjälar skulle kunna definieras. Min uppfattning 
här landar i att Philips (1988) definition “personer som engagerar sig starkt i en aktivitet eller verksam-
het” i kombination med Mühlenbocks (2004) “personer som engagerar sig mer i arbetet än vad du som 
rektor kan begära” kan utgöra en bra utgångspunkt för denna del i diskussionen. Wickenberg (1999) tar 
ansatser i bland annat Philips studie om eldsjälar när han skriver om sin studie om engagerade lärares 
betydelse för skolmiljöns helhet. Det Wickenberg kommer fram till i sin litteratur är att de enskildas 
personliga intressen haft betydelse bland annat då lärarna både agerat utifrån sina egna behov, befint-
liga erfarenheter och vad de anser vara det kollektivas behov. Då de själva bedömt att miljöfrågan är 
viktig för såväl deras egna som sina elevers framtid, har de även agerat för att lyfta den i sitt arbete. 

I denna studies resultat framkom det till att ett ”framgångsrikt” arbete mot mobbning och kränkning 
på denna skola bottnade i starka erfarenheter, starkt engagemang från personalen och att skolan har en 
väldigt aktiv prioritering av att arbeta med skolans värdegrunder. Då dessa kunskaper och erfarenheter 
grundar sig inom dessa element så går frågan oundvikligen hur ska detta föras vidare till nya lärare 
och/eller vikarier? Philips (1988) skriver att genom att reflektera klär ledaren sina erfarenheter i me-
ningsfyllda ord och begrepp och via inspirerande handlingar praktiserar dem. Personens lärande un-
derlättas också av de möjligheter aktören har att göra detta med stöd av, och tillsammans med, andra 
personer. 

 Resultatet visade att personalen hade drivet att skapa handlingsplanen och drivet att utbilda ele-
verna med att utveckla deras personliga självvärden så som självförtroendet och självrespekt samt hu-
mana värderingar att sprida dessa mellan varandra mm, så blir det en fråga om de nya som ska ta över, 
som möjligen aldrig ens har funderat över skolmobbning och värdegrunds filosofi kan förstå vad denna 
”framgång” betydde, vad den innebar och vad som drev den till att bli just en sådan omfattande fram-
gång? Nya personer, ex. nya, unga lärarstudenter som har eller ska examinera har inte samma långa 
erfarenhet av yrket eller kanske helt saknar en barndoms erfarenhet av mobbning. Detta betyder att 
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förmågan att kunna förstå problematiken med mobbning som det problem det utgör inom skolan och i 
synnerhet för barn och ungdomar (?). Som denna ”unika” handlingsplan ser ut i dagens läge så finns 
det inga rutiner på hur detta omfattande kompensatoriska uppdrag på skolan ska överföras till nya 
lärare och/eller återkommande vikarier. Utifrån studiens resultat och givna svar framkommer inte häl-
ler en sådan plan eller ens tanke på hur detta ska kunna överföras och lika optimalt bibehållas.  

Även om det skulle uppgivits en plan så finns det aldrig några garantier av flertaliga möjliga anled-
ningar inga garantier att detta kan överföras från en person direkt till sin ersättare. Främst bygger det 
enligt denna studie på erfarenheter, annat att det bygger på engagemang och kunskaper, dels på för-
mågan att kunna relatera, förstå och känna av problemet. Men allra främst bygger detta arbete på enig-
het med kollegor och att samtliga delar engagemanget, vilket i sin tur skulle kunna möjligen bottna i en 
ren slump till att skapa en unik kemi bland varandra i arbetslagen som därmed möjligen inte kan nås 
endast via utbildande ändamål men framför allt via personligt driv 

Vikarier, specifikt återkommande vikarier som blivit mer involverad i den dagliga verksamheten 
och vana hos eleverna skulle redan i dagsläge behöva bli mer utbildade inom planen och hur skolan 
arbetar med att motverka kränkningar och mobbning bland elever. Detta sistnämnda specifikt var en 
redan uppmärksammad tanke som skolans kurator delade med sig av till mig under intervjuerna ef-
tersom ev. brister enligt denne kommer från just vikariernas sida om/när det uppstått någonting relate-
rat till kränkningar bland eleverna.  

Vikariernas roller som substitutslärare är generellt ”försimplade” i jämförelse med ordinarie lärare, 
speciellt utbildad lärare i fråga som innehar lärarlegitimation. Vikarier blir mer eller mindre ”in slängd” 
i pågående lektionsundervisning och går på den specifika klassens vardagsrutiner vilket i sig inte är fel, 
men att vikarien då i fråga missar att ta in hela skolans rutin och tillvägagångssätt och om det då uppstår 
någon allvarligare konflikt eller att det pågår i tidigt stadium återkommande kränkningar i det undan-
skymda, då behöver vikarien söka hjälp och gärna kompetent hjälp som har god kännedom om eleverna 
och har kompetens om skolans konflikt och mobbningsarbete. Annars riskeras vikarien stå i en mycket 
känslig och svår situation som kan ha en väldigt negativ påverkan inte bara hos drabbade eleven men 
även tillika hos vikarien själv om personligt misslyckade och nedtryckt självvärde. En lärare inom sko-
lan kan sägas ha en god spiral i sin yrkesutövning där det främst handlar om att inneha gedigna och 
relevanta ämneskunskaper för att kunna sedan kunna överföra dessa gedigna kunskaper.  

Jag tänker mig här att det Philips (1988) skriver är säkerligen det som framlägger eldsjälars arbete 
och vidareförande av drivande kompetenser och erfarenheter till en lärande organisation är att samti-
digt som vi kan uppskatta en eldsjäl och dennes brinnande entusiasm så menar Philips att det är viktigt 
för varje ledare att få tillgång till kunskap om sitt eget lärande där denna drivande kraft kan få sig 
utrymme till en lärandestruktur som kan dokumenteras – formas i text där eldsjälen kan påvisa, inspi-
rera och lära ut. Ledaren/aktören menar Philips bör lägga stor vikt vid sitt eget lärande för att förstå hur 
han/hon ska lära/inspirera nya individer. Att aktören utvecklar sin egen kompetens och förståelse, bör 
ses som en integrerad del i hans medverkan i ett utvecklingsarbete. För att en sådan utveckling ska vara 
möjlig, krävs det att aktören får ta del av andra personers iakttagelser och synpunkter, och att han/hon 
kan ta emot dessa på ett konstruktivt sätt avslutar Philips. 
 

Vad är ett gott utförande? Det vilar i greppet och huvudet på en utförare…den kortaste 
 vägen mellan två människor är inte en rak linje – Earle Brown (1926-2002). 
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7.4 Hur studien kan förstås utifrån de teoretiska perspektiven 
En skolverksamhet som vill främja lärande och hälsa uppmärksammar, analyserar och reflekterar också 
kritiskt negativa situationer och händelser. Skolan har fokus på vad som sker, varför det sker och vad 
som kan göras för att åstadkomma förbättringar. Det innebär ett lagarbete hela vägen från rektor och 
nedåt och alla på skolan är resurser i det arbetet och alla måste vara uppmärksamma på varningssigna-
ler (Ellmin, 2011).  

Som jag skrev tidigare om teoretiska perspektiv så presenterades av Ellmin (2011) och Skolverket 
(2012) tre teoretiska perspektiv som studerats angående mobbningsfenomenets uppkomst och påver-
kan inom skolan. Det ena perspektivet förhöll sig till det individualpsykologiska perspektivet, det andra det 
sociokulturella perspektivet och det tredje strukturellt/materiella perspektivet.  

Från det individualpsykologiska perspektivet ser vi tillbaka från resultatet utifrån studiens framgångs-
faktor med ett exempel som kuratorn och rektorn oberoende varandras utsagor berättade om en elev 
som hade kommit till deras skola som skilde sig markant mot de andra eleverna. Denna elev svor 
vartannat, brukade ovårdat språk, ställde till med problem både för klasskamrater och personal och var 
länge helt okonformativ till skolans stadgar och rutiner. Men lärarna tillsammans med kurator gav ald-
rig med sig utan fortsatte med deras värdegrundsarbete och välinställda attityd vilket efter lång tid gav 
effekt och eleven bitvis bröts ned med oönskat beteende och i stället öppnade upp för att samexistera 
med klasskamrater och följa.  Detta visar överensstämmande med vad Olweus (1998) skriver om "varför 
blir någon en mobbare" är deras välvilja mot aggressivitet och agerar sina upprörandekänslor utåt får 
fortgå utan att insatser eller förändringar möts.  

Med det sociokulturella perspektivet kan vi från studiens framgångsfaktor finna hur skolan enligt re-
spondenternas utsago arbetat fram en arbetskultur där skolpersonalen arbetar väldigt tätt tillsammans 
med stark volym av samarbete, utmärkt kommunikation och integrerat arbete som kan löpa över klas-
serna. Denna stabilitet har sedan överförts till eleverna som har utvecklat ett öppnare klimat inom sko-
lans domän med en godartad prägel av trygghet. Denna effekt har öppnat upp för socialt starkare re-
lationer eleverna emellan varandra som även över löper från äldre årskurser ner till de yngre årskur-
serna och bildar trygghet, tillit och ålderskorsande samspel som bjuder de äldre eleverna att känna an-
svarskänsla för de yngre eleverna och vill praktiskt verka inom skolan som goda förebilder samt inspi-
rera dem att ta efter detta. Att skolan senare har årliga temadagar där äldre klasseleverna får genomföra 
aktiviteter och lekar med de lägre klasserna ytterligare visar effekten via en institutionell sanktion.  

Från det strukturellt/materiella perspektivet så kan vi från studiens framgångsfaktor finna skolans stor-
lek och totala elevantal och vuxna per antalet elever fördelade uppgavs som en enorm viktig faktor 
utifrån flera funktionsperspektiv. Klasserna förhåller sig lagom stora där stressnivåerna både hos barn 
och vuxna aldrig överstiger ohälsosamma nivåer och vid eventuell incident så går det snabbt att agera 
- "ringa in problemet". Liten skola med lagom antal elever uppgavs möjliggöra mer vuxna per antalet 
barn att förmedla och tillgodose omsorg, uppmärksamhet, stöd och hjälp vilket gör att eleverna känner 
sig mer trygga inte bara på skolan som arbetsmiljö att obligatoriskt vistas inom men mer skapar inre 
trygghet som individ och kan få vara "barn".  

Det senare visar även en sammanföring av alla tre perspektiven där individualpsykologiska perspektivet 
går in i både sociokulturella perspektivet och det strukturellt/materiella perspektivet. Det visar hur perspek-
tiven utgår enskilt men arbetar ihop till ett gemensamt spår. Roger Ellmin (2011) skrev att en gynnsam 
arbetsmiljö genomsyras av att vuxna/skolpersonalen är trygga, målmedvetna och engagerade i inte bara 
ämneskunskaperna men även i elevernas liv och personliga individ, vilket gör att när eleverna är till-
godosedda "återger" detta tillbaka och den trygghet som finns får en positiv spridningseffekt som tar ut 
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sig i ökade positiva former. Detta är en av de viktigaste slutsatserna Olweus (1998); Hallberg (2016) och 
Ellmin (2011) kom fram till gällande slutresultatet i ett förebyggande arbete Utifrån detta så kan jag som 
grundlärare i fritidshem dela en liknande erfarenhet av att effekten hos trygga elever med alla perspek-
tiven uppfyllda inte bara trivs bättre, men även utvecklar en positiv självbild och ett ökat självförtroende 
som i sin tur skapar en aura runt sig som andra elever vill "vara en del av". Detta är även gynnsamt för 
det mer uppenbara presterandet i skolarbetet eftersom eleven upplever sin tillvaro tillfredställande.  

7.7 Förslag på vidare forskning 
Med hänvisning till bakgrunden så har det framkommit att det finns relativt mycket forskning och ve-
tenskapligt baserad litteratur relaterat till mobbning och skolmobbning, men inte alls mycket skrivet 
om vetenskapligt grundade handlingsplaner eller för den delen specifika krav från Skolverket eller re-
laterade myndigheter hur en sådan ska se ut eller struktureras i dagsläget. Det finns i dagsläge mer 
forskning ämnat åt de psykologiska och emotionella skadorna/konsekvenserna relaterat till återkom-
mande kränkning och mobbning snarare än forskning mot hur skolor bör lägga upp ett preventerande 
motstånd till hur man ska förebygga, hantera och efterarbete med utsättare och utsatta.  

I dagsläge finns inga formella krav eller markanta riktlinjer från Skolverket om hur något sådant ska 
se ut eller hur det ska fungera, bara att varje skola ska enligt skollagen ha en handlingsplan som hanterar 
kränkning och mobbning. Detta kan möjligen utgöra svårigheter för skolchefer och rektorer hur en så-
dan bör utformas och vad som bör inkluderas i en sådan eller vad som är optimalt fungerande för en 
hel skolverksamhet som täcker förskoleklass, grundskoleklasser och fritidshemmet. Vilka yrkesroller 
bör vara involverade i en skolas handlingsplan mot kränkning och mobbning för att säkerställa att rätt 
kompetenser finns att tillgå under ett förebyggande arbete på lång sikt? Eller arbetet då händelsen in-
träffat och måste tas itu med samt efterarbetet (försoningsprocessen) mellan de berörda och/eller klass? 
Det står helt klart efter mina undersökningar i relevant litteratur att behöva yrka på mer vetenskapligt 
baserad forskning och även nödvändiga korrigeringsåtgärder från berörda myndigheter på denna 
front.  

Behovet upplevs vara stort för det framgick i min studie att erfarenheter av motverkan av mobbning 
och kränkning var en viktig del samt att det skapade hos mig frågor om hur dessa erfarenhetskunskaper 
och uppfattningar ska kunna enhetligt vidareföras till ev. nya arbetskollegor och ev. återkommande 
vikarier i verksamheten.  

Mer forskning inom skolmobbning och vetenskapligt grundade handlingsplaner skulle troligen 
kunna bidra till en bättre förståelse och bättre kunskap om hur det gynnsamt går att motverka mobb-
ning och kränkning bland eleverna inom skolan samt öka dessa vetenskapliga kunskaper för imple-
mentering till utbildade syfte för skolans personal och lärarstudenter.  

Min studie skulle kunna utvecklas och expanderas genom att intervjua fler skolpersonalgrupper 
över hela Sverige. För att få ett större empiriskt materialunderlag skulle studien kunna bli mer omfat-
tande och skulle kunna ge en bättre helhetssyn över hela landet. En annan intressant forskning skulle 
kunna vara att intervjua andra lärare/personal som är verksam i den vardagliga utbildningen som inte 
är nödvändigtvis involverad i en skolas ”antimobbningsgrupp/hälso-team”. Dessa intervjuer skulle ge 
möjlighet att få undersöka om uppfattningarna stämmer överens mellan de involverade personalgrup-
pens och de icke involverades uppfattning. Men även vad dessa individer har för uppfattningar om sin 
egen kompetens och kunskap relaterat till skolmobbning och hur det går att motverka. Detta skulle 
kunna bidra till en heltäckande kartläggning inom studien.  



 

 49 

7.8 Pedagogiska betydelser för skola och studiens slutsats 
Jag skulle vilja framföra här att inte bara erfordra vidare forskning som tidigare nämnt men även vilja 
belysa att denna studie även kan vara gynnsam för grundskollärare och rektorer inom grundskolan då 
studiens innehåll förhåller sig väldigt relevant till deras verksamhet(er). I kort återgivning från denna 
uppsats vill jag nämna några specifika uppgivna framgångsfaktorer med hänsyn av praktikalitet för att 
ge läsaren belysning utifrån en praktisk relevans. När det gäller miljöfaktor framgår i studien hur viktigt 
det är med en transparent miljö där det inte finns platser där mobbning kan ske eller pågå utan att andra 
elever eller personal upptäcker att mobbning och kränkningar sker. Även för en ökad trivsamhet är det 
viktigt med att försöka att begränsa arbetsytorna med att inte ha arbetsmiljön för öppet/stort och i stället 
arbeta med en mysigare miljö som skapar fysisk trivselnärvaro. När det gäller värdegrundsfaktor framgår 
i studien hur viktigt det är med att skolans personal och elever söker sig ha en gemensam förståelse om 
vad deras bestämda värdegrund är och vad den betyder för alla som är verksamma i skolan. Studien 
visar att återkommande samtal mellan varandra är gynnsam för både förebyggande arbete och efterbe-
handlande arbete. Att skolan visar omsorg om eleverna har en hög prioritering samt fostran och även 
att skolan prioriterar att arbete läggs ned på individens uppbyggnad, så som självkänsla, självbild och 
ansvarskänsla. Prioritera att arbeta med värdegrunds relaterade temadagar varje termin för att ge ele-
verna en identifiering med vad värdegrund verkligen handlar om och att det har en verklig betydelse 
att förstå och arbeta med. När det gäller trygghetsfaktor framgår i studien hur viktigt det är med god 
kommunikation på alla fronter mellan personalen inom skolans verksamheter samt att skolan arbetar 
för att det finns mer vuxna på barnen. Vidare visar den att det finns en nära kontakt mellan skolans 
vuxna och elever. Studien visar också hur ett tryggt klimat bidrar med mer öppenhet och tillit till 
varandra mellan eleverna. Studien visar även hur en skola med ett faderskapsprogram där de äldre 
eleverna är aktiva faddrar åt de yngre eleverna på skolan ökar ansvarskänsla för de äldre eleverna men 
även breddar ut tryggheten bland de yngre eleverna. Även visade existensen av en kamratstödjargrupp 
på skolan gynnsamt. 

När det gäller samspelsfaktor framgår i studien hur viktigt det är med hur skolan arbetar med att 
själva tillsammans från grunden konstruera handlingsplan mot kränkning och mobbning och vidare är 
med i dess revidering och uppdatering. Att den har en stor prioriterings fokus inför varje nytt läsår och 
hålls levande. Vidare hur gynnsamt det är med ett optimalt samarbete mellan pedagoger, rektor och 
kurator visar på ett starkt och stödjande arbets-ledarskapslag. Studien visar även hur gynnsamt det är 
för lärarna med att arbeta mer synkroniserat i det dagliga arbetet och har insikt i hur varandra arbetar 
med respektive elever och klasser ökar trygghet för eleverna och ökad kvalitet i undervisningen. Vidare 
hur gynnsamt det är med att skolan har en aktivt involverad kurator i det dagliga arbetet med elevhäl-
san och lärarnas aktiva undervisningsarbete. När det gäller samspelsfaktor framgår i studien hur viktigt 
det är med erfarenhetsfaktor där lärarna införskaffar sig goda erfarenheter att tillgå för arbetet med 
kränkande behandling och mobbning och fördelar dem vidare i lärarlagen och tar med sig vidare till 
ev. nästa skola. Vidare visaren studien värdet av kurator med gedigna utbildningar och bred yrkesbak-
grund där det finns rika erfarenheter som bör ses som tillgångar i stödform för både elever och lärarla-
gen. Och mer visade studien hur dåligt applicerat handlingsprogram användes som inte var egenut-
vecklade och i stället importerad utifrån, där dokumenten slutade som hyllvärmare och aldrig fick med 
lärarna och pedagogerna. 

Studiens slutsats är att egenutvecklad handlingsplan är mer gynnsam än en färdig/köpt plan och att 
eldsjälar spelar en viktig roll i det hela.  
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9. Bilaga 
Intervjufrågor 
Steg 1 - Be att få en kopia av Ev. handlingsplan/åtgärdsplan på förhand mejlad. 
 
1. Hur länge har du arbetat som; rektor / lärare / fritidspedagog / kurator / sjuksyster / annat?  
 
2. När tog du din examen till din nuvarande roll? 
 
3. Hur länge har du jobbat på den här skolan?  
 
4. Hur stor är elevantalet på denna skola och vilka åldrar är det på eleverna (rektor fråga)?  
 
5. Har ni i på eran skola fått någon form av utbildning kring mobbning? Om JA, hur mycket?  
Följdfråga - Hur ofta sker utbildning och hur går det till? (Föreläsningar, litteratur, video?) 
Ev. Följdfråga - Vad är det som gjort att ni INTE har vidareutbildat er inom området? 
Ev. Följdfråga 2 - Är det någonting ni planerar att göra i närmaste framtiden? 
Ev. Följdfråga 3 - Vad är det som gör att ni tänker så? 
 
0. Eran handlingsplan som ni har utvecklat, hur kom den till uppkomst på eran skola? 
Berätta för mig: 
Följdfråga - Hur har den utvecklats över tid? 
Följdfråga - Arbetar ni aktivt med att hålla eran handlingsplan levande i verksamheten? 
Följdfråga - Berätta för mig hur ni gör för att hålla den levande? 
Följdfråga - Upplever du att handlingsplanen är uppbackad av samtliga kollegor som är involverade i arbetet 
mot skolmobbning? 
Ev. Följdfråga om NEJ - Vad är det som saknas för att uppnå full support från alla? Berätta: 
 
(Frågor om inte en handlingsplan finns utarbetad)  
6. Vad är det som gjort att en existerande mobbningsplan/likabehandlingsplan inte utarbetats?  
Berätta för mig; 
Ev. Följdfråga - Hur har ni tillsammans lyckats att arbeta mot skolmobbning utan en plan? 
Ev. Följdfråga 2 - Har ni upplevt det "rörigt" att arbeta med skolmobbning utan en plan? 
Ev. Följdfråga 3 - Har ni en planering på att utarbeta en handlingsplan inom närmaste tiden? 
Ev. Följdfråga 4 - Har ni övervägt att ta in hjälp med detta utifrån? Kanske via utbildat folk från högskolor & 
universitet? Folk från bris eller Rädda barnen? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Begreppet mobbning - frågor: 
(Få dem att berätta om hur dem förstår mobbning som fenomen och dess olika uttryck i skolvardagen). 
7. Vad uppfattas som mobbning? (själva handlingen, ej situationer) Berätta: 
Ev. Följdfråga - Är det svårt ibland att avdöma vad som är/innebär mobbning?   
Ev. Följdfråga 2 - Upplevs detta hos dig själv eller skulle du kunna  uppfatta att detta upplevs generellt av 
kollegor här? Berätta: 
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Följdfråga - Kring ämnet mobbning, hade du någonting om fenomenet inkluderat i din grund utbildning? 
Ev. Följdfråga - Vad är det som gjort tror du att det inte var inkluderat i din grundutbildning? 
Ev. Följdfråga 2 - Upplever du att det borde ha varit med i din utbildning? Berätta 
Ev. Följdfråga 3 - Om INTE, vad är det som gör att du inte upplever att det borde varit med? 
 
8.  Hur pratar ni lärare och alla personal emellan varandra om mobbningssituationer och fall som uppstått? 
Berätta. 
Ev. Följdfråga - Pratar ni med varandra för att stödja varandra och/eller lära av era erfarenheter av mobbning? 
Berätta för mig: 
 
9. Är erat kunnande tillräcklig kompetent för att hantera mobbningsfrågor eller finns det någonting ni 
skulle kunna förbättra i ert arbete? Berätta för mig: 
Ev. Följdfråga - På en individ nivå och/eller en kollektiv arbetsnivå? 
 
10. Är mobbning något ni pratar om i arbetslaget och löser tillsammans eller arbetar ni 
enskilt? Berätta för mig: 
Ev. Följdfråga - Är det ofta diskussioner relaterat till mobbning kommer upp i samtal? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Förebyggande arbete - frågor: 
(Inte ha så mycket detaljfrågor. Få respondenterna att berätta om skolans erfarenheter av förebyggande 
arbete av skolmobbning.) 
 
11. Har mobbning varit ett problem på skolan förut? 
Ev. Följdfråga om JA - Vad var orsaken till att det skedde då? 
Ev. Följdfråga 2 om JA - Hur lång tid tog det för personalen på skolan att rå bot på problemet? 
 
12. Anser du att ni har ett lyckat förebyggande arbete mot mobbning? Vad är det för faktorer som bidrar 
till att arbetet fungerat så bra för er? berätta för mig: 
Ev. Följdfråga - Hur kom ni fram till detta/dessa tankar? 
Ev. Följdfråga 2 - Hur lång tid har detta arbete utvecklats under och hur länge har ni haft den i rutin? 
 
13. Kan ni utifrån eran handlingsplan beskriva hur ni  använder den i ert arbete för att förebygga mobbning 
i elevgruppen? (Material?)  
Ev. Följdfråga - Hur ofta arbetar ni sådan? 
Ev. Följdfråga 2 - Hur kom ni fram till att arbeta så? 
Ev. Följdfråga 3 - Var det enigt att ni kom fram till att arbeta på sådant vis eller var det mer ensidigt framtaget? 
Ev. Följdfråga 4 - Finns det någonting här ni skulle vilja vidareutveckla? 
Ev. följdfråga 5 - Finns det något material som ni upplever skulle vara gynnsamt för er att arbeta med för 
personal och/eller för eleverna inom mobbningsarbete som ni inte har tillgång till? 
 
 
 
14. Ger ert arbete märkbara resultat? Hur visar resultaten sig? 
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Ev. Följdfråga - Om INTE, hur lyckas ni följa upp ert arbete för ev. analyser och ev. förbättringar utan någon form 
av resultat? Berätta för mig: 
 
15. Har nu funderat över om ni skulle vilja arbeta annorlunda med eran handlingsplan mot skolmobbning 
än ni gör i nuläget? I så fall hur då?  
Ev. Följdfråga - Hur kom ni att tänka på det?  
 
16. Har ni tagit hjälp från någon organisation för att få tips och idéer relaterat till ert arbete mot skolmobb-
ning? (Friends, Bris, Rädda barnen mf.)  
Ev. Följdfråga - Har ni sett över vad för aktörer och möjligheter som finns inom forskning relaterat till hur 
personal kan arbeta med mobbningsrelaterade fall och situationer? Berätta för mig: 
 
17. Är ni intresserade av det senaste inom forskning relaterat till skolmobbning / mobbning? 
Följdfråga om JA - Vad är det ni mest skulle vilja få lära er mer om i arbetet mot mobbning som forskning 
möjligen kan erbjuda? Berätta för mig: 
Följdfråga om NEJ - Vad är det som gör att ni inte är intresserad av senaste inom forskning av området? Vänli-
gen berätta för mig: 
18. Finns det någonting i arbetet ni gör men som borde undvikas i vissa fall? I så fall vad är det? 
Ev. Följdfråga om JA - Hur kom ni fram till det? 
 
19. På en daglig basis med eleverna, hur arbetar ni med era elever för att utbilda era elever med att förstå 
konsekvenserna av skolmobbning? Berätta för mig: 
Följdfråga - Hur ofta för öppna samtal mellan personal och elever om någon mobbning är i förekomsten? 
 
20. Vilka tankar berörs kring hanteringen av mobbaren samt mobboffret? 
Ev. Följdfråga - Hur hanterar ni vid uppföljning den utsatta? 
Ev. Följdfråga 2 - Hur hanterar ni vid uppföljning mobbaren? 
Ev. Följdfråga 3 - Vilka konsekvenser tilldelas mobbaren efteråt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


