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 Mitt syfte med detta examensarbete är att få djupare kunskaper om hur lärare kan arbeta förebyggande mot mobbning 
eftersom mobbningen är ett stort problem i vårt samhälle. 
 
Arbetet bygger på litteraturstudier och en kvalitativ studie med intervjuer av fyra lärare. Litteraturgenomgången inleds med 
att läsaren får kännedom om vad mobbning är och sedan följer en rad olika metoder att förebygga mobbning samt en kort 
presentation av några olika förebyggande modeller som finns. Genom intervjuerna fick jag reda på lärares tankar kring 
mobbning, hur de arbetar för att förebygga mobbning, hur arbetet upplevs samt hur mobbningsplanen ser ut på den skola 
där de arbetar. 
 
De intervjuade lärarnas uppfattning om mobbning stämmer överens med forskarnas även om lärarna ännu mer poängterar 
den psykiska mobbningen. Lärarna använde många av de förebyggande metoder som jag fann i litteraturen som t ex 
kompissamtal, samarbete, faddersystem och rastvakter. Två av lärarna arbetade även med Charlie-projektet som är en av 
de modeller som jag presenterar i mitt examensarbete. Alla fyra lärarna upplevde det förebyggande arbetet som något 
positivt och kände att klimatet på skolan gynnades av detta arbete. 
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1 Bakgrund 
 
Under de senaste åren har mobbningsproblematiken belysts i media på olika sätt. Enligt 
Barnombudsmannen (1997) utsätts omkring 100 000 barn för mobbning i skolan varje år. 
Detta får mig att undra om det inte finns mer som vi i skolan kan göra åt detta problem. 
Mobbningen är ett stort samhällsproblem och alla måste hjälpas åt att få stopp på den. 
Eftersom Sverige har obligatorisk skolgång så är det självklart att ställa höga krav på 
arbetsklimatet. Ingen elev ska behöva gå till skolan för att bli hånad, slagen och utfrusen. 
Barnombudsmannen (1997) menar därför att en nollvision är den enda rimliga målsättningen. 
 
I några av de styrdokument som Sverige har angående skolan, dvs Svensk lag, Skollagen och 
Lpo 94, har jag hittat följande bestämmelser om hur elever ska och inte ska bli behandlade i 
svensk skola. 
 
I brottsbalken står det klart och tydligt vad som gäller vid brott mot någon annans liv och 
hälsa. 
 
�3§5 Den som tillfogar annan person kroppsskada � döms för misshandel till fängelse i 

högst 2 år eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.  
Lag (1998:393).� (Svensk lag, 2001, s. 1098 i Lindblom & Nordback) 

 
�5§3 Den som smädar annan genom kränkande tillmäte eller beskyllning eller genom annat 

skymfligt beteende mot honom, dömes, � , för förolämpning till böter. 
                 Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.�( s. 1099) 
          
�12§1 Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, 

dömes för skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader.� (s. 1105) 
 
I Skollagen står det skrivet vilka skyldigheter som skolans personal har. 
 
�Särskilt skall den som verkar inom skolan bemöda sig om att hindra varje försök från elever 

att utsätta andra för kränkande behandling.� 
 
�Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt 

som möjligt förebyggs.� 
 
�Om tecken på kränkande särbehandling visar sig skall motverkande åtgärder snarast vidtas 

och följas upp.� 
 
�I verksamheten skall finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler om och 

åtgärda sådana otillfredsställande arbetsförhållanden, � vilka kan ge grund för kränkande 
särbehandling.�  

 
(Skollagen 1§2, 1994) (www.skolverket.se, 2001) 
 
 
 
 
 



  

I Lpo 94 står det: 
 
�Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan 
utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser.� (s. 5)  

 
Vidare: 
 
�Alla som arbetar i skolan skall 
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen, 
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 
• visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt.� (s. 10) 
 
Eftersom dessa bestämmelser finns och lärarna måste följa dem i skolan, tycker jag att det är 
viktigt för mig att göra ett examensarbete om hur man kan arbeta förebyggande mot 
mobbning. När jag kommer ut som nybliven lärare vill jag arbeta aktivt inom detta område, 
dels för att följa de lagar och bestämmelser som finns och dels för att jag själv tycker att det är 
ett viktigt arbete för mina elevers skull.  
 



  

2 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med detta arbete är att i litteraturundersökningen först få reda på hur olika forskare 
och författare definierar mobbning. Detta vill jag veta för att få en grund till mitt huvudsyfte 
som är att ta reda på hur skolor kan arbeta förebyggande mot mobbning. Det ska vara 
konkreta och enkla förslag på åtgärder i undervisningen så att alla lärare kan ta del av dem 
och själva införa dem i de vardagliga rutinerna. Jag vill undersöka om det finns några 
modeller som lärare kan ta till hjälp för att klara av det förebyggande arbetet. Vidare vill jag 
också titta på skolors handlingsplaner mot mobbning för att se vad som ingår i dem och för att 
se om skolor följer de bestämmelser som finns i Sverige. 
 
Mina frågeställningar är alltså: 
 
• Hur definieras mobbning av forskare och lärare? 
• Hur kan skolor arbeta förebyggande mot mobbning? 
• Vad finns det för modeller som skolor kan använda för att förebygga mobbning? 
• Hur kan skolors handlingsplaner mot mobbning se ut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3 Metod  
 
3.1 Litteraturmetod  
 
För att få fördjupade kunskaper om hur lärare kan arbeta förebyggande mot mobbning så har 
jag studerat relevant litteratur utifrån mina frågeställningar. Vidare har jag begränsat mig till 
att läsa just de delar ur böckerna som handlat om vad mobbning är och om förebyggande 
metoder. Jag har valt att läsa böcker av olika författare för att få många åsikter om samma 
fenomen. Det är viktigt för att få en så sann bild som möjligt av mobbningsproblematiken och 
det förebyggande arbetet. Då är det lättare att själv ta ställning till vad man tycker om det 
sagda. Jag har inte bara studerat böcker utan även sökt information via internet, eftersom det 
har varit lättare att hitta vissa delar där än på biblioteken. När det gäller vissa modeller för att 
förebygga mobbning har jag bara kunnat hitta information via internet, på grund av att det nog 
inte har hunnit bli dokumenterat på något annat sätt än.  
 
3.2 Intervjumetod 
 
Jag har valt att i detta arbete utgå från lärarens perspektiv. Därför ville jag intervjua lärare på 
olika skolor i södra Sverige för att få en insikt om hur de arbetar förebyggande mot mobbning 
med sina elever. Jag har alltså valt att använda mig av en kvalitativ metod istället för en 
kvantitativ metod. Enligt Patel & Davidson (1994) ska detta val göras efter hur man väljer att 
bearbeta och analysera den information man samlat. Använder man sig av statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder så bedriver man en kvantitativt inriktad forskning. Om man 
istället använder sig av verbala analysmetoder så bedriver man en kvalitativt inriktad 
forskning. Intervjuerna bygger på lärarnas egna upplevelser. Det är alltså ett beskrivande 
arbete och inte ett mätande. 
 
Att jag tog kontakt med just de skolor som jag gjorde kan betraktas som en slump. Det fanns 
ingen speciell anledning till detta val. Däremot var det ett visst urval av lärarna på skolorna. 
Jag fick intervjua de lärare som var ansvariga för det mobbningsförebyggande arbetet på 
respektive skola. 
 
Intervjufrågorna skickade jag inte ut i förväg. De lärare som arbetar aktivt med detta behövde 
inte förbereda sig inför min intervju. Frågorna som jag ställde var både öppna och riktade. Att 
några frågor var öppna berodde på att lärarna själva skulle få beskriva hur de arbetade. 
Eftersom det finns så många olika arbetssätt och metoder så är det svårt för mig att rikta 
frågan utan att begränsa lärarens svar. 
 
Enligt Lantz (1993) bör rummet där man gör intervjun vara fritt från telefoner, störande ljud 
och man ska få sitta i fred. Jag såg till att vi kunde sitta i lugn och ro, antingen i ett klassrum 
eller i ett grupprum. Därför blev intervjuns resultat inte påverkat av sådana störningar. Innan 
jag började ställa mina intervjufrågor berättade jag vad arbetet handlade om och vad som var 
syftet med intervjun. Jag klargjorde även att det som sades under intervjun inte på något sätt 
kunde härledas till dem. Jag spelade in intervjuerna på bandspelare för att få med alla svar. På 
så sätt kunde jag ägna mig åt att lyssna ordentligt och ställa följdfrågor när det behövdes 
istället för att koncentrera mig på att skriva ner allt på papper. Jag gjorde dock lite 
stödanteckningar ifall inspelningen inte skulle bli så bra. Jag tror inte att resultatet blev 
påverkat av att jag spelade in på band, men enligt Lantz (1993) ska man ta det i beaktande. 



  

 
Innan jag började ställa mina frågor fick lärarna presentera sig själva, deras lärarbakgrund och 
hur skolorna såg ut. Detta ville jag veta för att senare kunna återge läsaren denna bakgrund. 
Min första fråga var att jag ville veta hur de definierade mobbning, för att se vad de lade in i 
begreppet. Detta var en bra inkörsport till mobbningsproblematiken och dess förebyggande 
åtgärder. Sedan ställde jag de övriga följande frågorna, vilka var följande: 
 
• Hur arbetar Du för att förebygga mobbning? 
• Vilka är involverade i det förebyggande arbetet? 
• Hur upplever Du att det förebyggande arbetet fungerar? 
• Hur tror Du att eleverna upplever det förebyggande arbetet? 
• Ingår det förebyggande arbetet i skolans mobbningsplan, och vad står det i så fall i den? 
• Vad vill Du ge för råd om jag skulle vilja arbeta förebyggande mot mobbning på en skola? 
 
 De blev inte alltid i ordning, utan de kom där de passade in i sammanhanget. Intervjuerna tog 
mellan 45 och 70 minuter. 
 
Efteråt lyssnade jag igenom intervjuerna och skrev ner det som sades. Då hade jag nytta av 
mina stödanteckningar när det gällde att följa med i intervjun. Därefter skrev jag in det på 
ordbehandlaren. Jag valde olika typsnitt till olika frågor. Patel & Davidson (1994) skriver att 
det är det vanligaste sättet att bearbeta data när man använder sig av intervjuer, för att det är 
enklare att arbeta med en text än med ett ljudband. Sedan skrev jag ner alla svar till varje 
fråga tillsammans för att få en tydlig struktur. 
 
 
 



  

4 Litteraturgenomgång 
 
Jag har valt att inleda med olika forskares definition av mobbning, vad som är utmärkande för 
mobbare och offer samt vilka följder som blir av mobbning. Det är viktigt att inneha denna 
kunskap innan man kan arbeta med förebyggande av mobbning. Fortsättningsvis kommer jag 
att presentera olika praktiska metoder som vi lärare kan arbeta med i skolan för att förebygga 
mobbning. Jag har valt att använda mig av följande forskare; S-O Aarland, L Edling, M 
Fahrman, L Krosness, A Lagerman och P Stenberg, B Nenzén, D Olweus, A Pikas, E Roland, 
S Sharp och P Smith samt J Staff. Jag har även läst på hemsidan www.friends.a.se.  
 
 
 
4.1 Mobbning 
 
4.1.1 Vad är mobbning? 
 
�Mobbning är en form av aggressivt beteende som oftast är avsiktligt och som psykiskt eller 

fysiskt skadar någon. Det rör sig också om ett långvarigt och upprepat beteende � veckor 
månader år� mobbningen kan anta många olika former, bl.a. följande: 

 
• Fysisk eller kroppslig mobbning � sparka, slå, ta saker för någon och förstöra någons 

ägodelar. 
• Verbal mobbning � retas, kalla någon vid öknamn, förolämpningar, rasistiska 

kommentarer. 
• Indirekt mobbning � ryktesspridning, uteslutning, utstötning.� 
(Sharp & Smith, 1996, s. 12) 
 
�Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över en tid, blir utsatta 

för negativa handlingar från en eller flera individer.� (Olweus, 1987, s. 8) 
 
�Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller 

uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i underläge av en grupp 
vars medlemmar förstärker varandras beteenden i interaktion.� (Pikas, 1987, s. 42) 

 
�En eller flera individer särbehandlar och kränker en annan individ. Det råder en ojämlikhet 

i styrkeförhållandet. Det ska dessutom pågå under en viss tid.� (Fahrman, 1997, s. 4) 
 
�Mobbning är långvarigt våld, psykiskt och/eller fysiskt, riktat mot ett offer och utövat av 

enskilda personer eller grupper.� (Roland, 1983, s. 10) 
 
��det handlar om en eller flera personer som utsätter enskilda individer för upprepade 

fysiskt, psykiskt eller socialt kränkande handlingar.� (Nenzén, 1998, s. 20) 
 
 
4.1.2 Vem mobbar och vem är offer? 
 
Sharp & Smith (1996) skriver att bakom den mesta mobbningen ligger maktmissbruk och en 
längtan att dominera och trakassera någon annan. Roland (1983) uppger att mobbarna är 



  

relativt säkra, framfusiga och präglade av svag aggressionshämning. Han skriver vidare att det 
är fler pojkar än flickor som mobbar och att deras skolprestationer är normala eller under det 
normala. Nenzén (1998) skriver att mobbaren strävar mot en bättre självkänsla eller makt och 
status i en grupp, har behov av utökat handlingsutrymme, protesterar mot tvång och auktoritet 
och bestraffar brott mot gruppens underförstådda sociala spelregler. Mobbaren är oftast 
fysiskt stark, aggressiv och dominerande. Pikas (1987) skriver att mobbare är tuffa, kroppsligt 
väl utvecklade och ohämmade. Fahrman (1997) uppger att mobbaren i grunden är ett barn 
som är osäkert och medvetet eller omedvetet själv är rädd för att hamna längst ner i hierarkin i 
gruppen. Därför �knuffar� han eller hon offret dit istället. Lagerman & Stenberg (1994) 
skriver att många mobbare har en positiv självbild, starkt behov av att dominera och har en 
ledarroll i gruppen. De har en positiv inställning till våld och aggressivt beteende mot barn 
och vuxna. De är också rädda för att själva bli mobbade. 
 
Undersökningar av elevmobbning visar, enligt Nenzén (1998), att offren ofta är fysiskt svaga 
och ängsliga, har speciella personlighetsdrag och familjeförhållanden. Roland (1983) skriver 
att det är flest pojkar som mobbas och att de oftast ligger under genomsnittet i fysisk styrka. 
Deras skolprestationer är något under det normala. Han skriver vidare att offren ofta har en 
negativ självbild och tycker i ganska stor utsträckning att mobbningen är välförtjänt. Pikas 
(1987) uppger att det kan vara så att den som är ängslig och misslyckad och inte vågar ge igen 
blir ett offer. Fahrman (1997) skriver att de barn som ligger i farozonen att bli mobbade är de 
barn som har en svag självkänsla, har svårt att hävda sig och lätt blir arga eller ledsna när 
någon gör något mot dem. Det kan dock vara svårt att avgöra om de blir mobbade på grund av 
sin svaga självkänsla eller om självkänslan blir svag av att de mobbas. Lagerman & Stenberg 
(1994) skriver att yttre kännetecken som fetma, klädsel, rödhårighet osv har liten betydelse. 
Dessa används ofta bara för att utåt motivera varför man mobbar den utsatte. Viktigare är om 
den utsatte är blyg och tillbakadragen och har svårt att sätta gränser för hur långt de andra får 
gå när man retas och slåss. Det är ofta de med låg status som mobbas. 
 
 
4.1.3 Vilka blir följderna av mobbning? 
 
Sharp & Smith (1996) skriver att ett mobbningsbeteende kan påverka elever på olika sätt. Då 
elever utsätts för mobbning påverkar detta deras liv på ett mycket negativt sätt. De kan skadas 
fysiskt och de kan få ångest vid tanken på att gå till skolan. Så småningom förlorar de 
självförtroendet och självkänslan sjunker. Allt detta påverkar deras koncentration och 
inlärningsförmåga. De skriver också att en del barn kan få stressrelaterade symptom, så som 
ont i magen, huvudvärk, mardrömmar och ångestattacker. Barn kan även försöka undvika 
trakasserierna genom att inte gå till skolan. På sikt kan mobbningen leda till att eleverna blir 
deprimerade som vuxna och får allvarliga skador. Nenzén (1998) uppger att konsekvenserna 
av mobbning blir att offret blir en spänd, tyst och tillbakadragen person och som uteblir från 
situationer där mobbning kan uppstå. Lagerman & Stenberg (1994) skriver att följderna av 
mobbning kan vara att man blir tystlåten och tillbakadragen och att man får tankar om att eller 
försöker begå självmord. De känslor som mobbningen väcker är jämförbara med känslor vid 
tortyr och incest. Så starkt påverkas och kränks personligheten vid mobbning. 
 
 
 
 
 



  

4.2 Förebyggande metoder 
 
4.2.1 Litteraturarbete 
 
Det finns många bra böcker ute på våra bibliotek som handlar om mobbning och relationer 
mellan människor. I böckerna kan barnen lätt identifiera sig med den svagare parten i 
berättelsen. Eftersom man vädjar till barnens känslor så kan detta ha en attitydförändrande 
inverkan. Bäst resultat uppnås om barnen upplever texten tillsammans, genom att läraren eller 
en elev läser den högt. Det kan ge resultat om man bara läser, men det ger ett ännu bättre 
resultat om läraren för ett samtal med barnen om det som lästs. Detta samtal kan ske i slutet 
av lektionen eller också så avbryter man läsningen på lämpliga ställen för att diskutera 
(Roland, 1983). 
 
Sharp & Smith (1996) anser att genom att läsa litteratur om mobbning får eleverna en bild av 
orsakerna bakom och hur man kan ingripa mot mobbningen. Genom att föra en diskussion 
omkring personliga och sociala frågeställningar kan eleverna stärka sina uppfattningar om och 
reaktioner på mobbning. Dessa diskussioner bidrar till att skapa ett öppet och tillitsfullt klimat 
i klassen. I ett sådant klimat minskar risken för mobbning och Sharp & Smith ger följande 
förslag på frågeställningar man kan ta upp i samband med litteraturläsning: 
 
• Vad innebär mobbning? 
• Hur kommer det sig att en del mobbar andra? 
• Hur känns det att bli mobbad och att mobba andra? 
• Vilka blir konsekvenserna av mobbningen för de som utsätts? För de som mobbar sina 

kamrater? För de som står bredvid och tittar på? 
• Hur skulle skolan och samhället se ut om mobbning var något som var tillåtet? 
• Varför bör vi undvika att trakassera och mobba varandra? 
• Vad kan vi göra för att få slut på mobbningen? 
• Vilka moraliska svårigheter möter vi då vi försöker förhindra mobbning? 
 
 
4.2.2 Skriftliga arbeten 
 
Roland (1983) menar att skriftliga arbeten hör hemma i skolans vardag. För att använda denna 
metod vid förebyggande av mobbning bör både lärare och elever vara förtrogna med 
arbetsformen. Genom denna metod kan läraren styra eleverna att skriva om någon viss del av 
mobbningsproblematiken, och detta kan göras individuellt eller i lämpliga grupper. De flesta 
elever tar för det mesta ställning mot mobbning, det är ytterst sällsynt att någon försvarar 
mobbning i dessa skriftliga arbeten. Roland skriver vidare att effekterna av uppsatserna blir 
störst om eleven själv får läsa upp den för sina klasskamrater. Men man måste vara försiktig 
om man vill använda sig av denna metod så det inte blir oönskade bieffekter genom att 
eleverna exponerar åsikter som är mindre lämpliga. Efter uppläsningen diskuterar klassen 
uppsatsens innehåll. 
 
Sharp & Smith (1996) ger förslag på att eleverna kan få i uppgift att skriva om de 
skönlitterära böcker som handlar om mobbning som man har läst. De kan skriva om hur 
karaktärerna i boken beter sig och vad de själva anser om detta beteende. 
 



  

4.2.3 Drama och rollspel 
 
Drama är en metod som man kan använda i det förebyggande arbetet mot mobbning, anser 
Roland (1983). Han ger förslag på att man kan låta eleverna skriva en egen pjäs om mobbning 
som de spelar upp för klassen och andra klasser. Det går också att spela upp verkliga 
händelser som hänt inom gruppen. Då kan eleverna spela sig själva och/eller spela den 
motsatta rollen, dvs mobbaren spelar offer och offer spelar mobbare. Roland påpekar dock att 
läraren bör ha både praktisk och teoretisk utbildning för att använda sig av den här metoden. 
 
Sharp & Smith (1996) tycker att drama och rollspel är en bra metod för att eleverna ska kunna 
analysera problem som rör mobbning. Dramat och rollspelet ska leda fram till en diskussion i 
smågrupper eller i helklass. Där tar man upp frågor och känslor som dykt upp. Vidare kan 
eleverna prata om exempelvis personliga erfarenheter, orsaker till att en elev mobbar sina 
kamrater, följderna av mobbning, effekter för familjen, den mobbade eleven, mobbaren själv, 
de som tittar på och lärarna samt olika sätt att förhindra mobbning. 
 
Pikas (1987) anser att drama är det mest kraftfulla medlet vi har mot mobbning men att det 
även är det medlet som kräver mest av ledarens personlighet och insikt. Risken finns att 
effekterna blir de motsatta till det som ledaren ansåg om det blir enfaldigt utfört. I ett 
attitydbildande drama kan eleverna själva skriva en pjäs om mobbning och spela upp för sina 
kamrater. Budskapet blir då att mobbning och annat våld är hemskt och att offrets lidande är 
stort. Pjäserna väcker attitydbildande känslor men det är inte ofta som en realistisk lösning på 
problemet presenteras. Det får man ta upp med eleverna i en diskussion efteråt. 
 
Enligt Fahrman (1997) är rollspel ett effektivt sätt att synliggöra och tydliggöra skeenden i 
mobbningsproblematiken, men om man vill använda sig av rollspel är det mycket viktigt att 
man verkligen fångar upp de starka känslor som kan komma upp till ytan. Det är en god idé 
att bjuda in föräldrar till rollspelet. Efter föreställningen kan man sitta i smågrupper och 
diskutera vad man kan göra för att förhindra att mobbning uppstår. 
 
Nenzén (1998) ger förslag på ett antal olika typer av övningar som man kan använda sig av 
för att få ett vänskapligt och tryggt klimat i klassen. Här nedan följer några exempel: 
 
• Kontaktövningar: namnlekar, rita av varandra, intervjua parvis och återberätta, byta plats 

vid signalord, till musik dansa rygg mot rygg med armkoppling. 
• Samarbetsövningar: bygga statyer som illustrerar trakasserier och mobbning samt 

konfliktfria och trygga miljöer. 
• Trygghetsövningar: låta sig blundande falla mot kringståendes stödjande händer. 
• Rörelseövningar: röra sig till musik och �frysa� rörelser, med fattade händer sätta sig och 

resa sig parvis. 
• Improvisationer: i ring berätta en våldsam historia genom att säga ett ord var, låta en kort 

skandalhistoria viskas vidare till flera elever där den siste högt återberättar. 
• Konflikthantering: parvis improvisera scener kring konflikter i olika miljöer, t ex 

omklädningsrummet, och sedan spela upp nya scener där en medlande kamrat är 
inblandad. 

 
 
 
 



  

4.2.4 Klassamtal, gruppsamtal och kompissamtal  
 
Roland (1983) beskriver klassamtalet på följande sätt; läraren och eleverna sitter på sina stolar 
i en ring. Att man sitter i en ring beror på att alla ska ha möjlighet att se varandra och kunna 
ha ögonkontakt, och även för att bli påmind om att man nu ska prata med varandra. Längden 
på samtalet varierar med barnens ålder, Roland rekommenderar en längd på 10 � 30 minuter 
för de yngre barnen och 30 � 45 minuter för de äldre. Även diskussionens ämne och förlopp 
påverkar tiden. Klassamtal bör man ha en gång i veckan för att skapa rutin. Lärarens uppgift 
är att skapa god kommunikation och ett bra klimat där alla elever känner att de andra lyssnar 
på vad man säger. Det kan vara provocerande för vissa elever att prata om mobbning och det 
finns då en risk att samtalet låser sig. Därför kan det vara bra att starta en bit i utkanten av 
ämnet för att sedan styra in samtalet på mobbning. 
 
Genom dessa samtal bör man komma fram till en norm som Roland kallar �Det är fel att 
plåga andra� (s. 71). För att nå dit är det vissa teman som man måste bearbeta. Dessa teman 
är: 
 
• Bekantskap: Är det mer okej att plåga en person som jag inte känner? 
• Ras/etnisk tillhörighet: Är det mer okej att plåga en person som har annan hudfärg? 
• Ålder: Är det mer rätt att plåga personer som är äldre än en själv än att plåga de som är 

yngre? 
• Utseende: Har jag större rätt att plåga någon som har ett utmärkande utseende? 
• Familjebakgrund: Kan vi plåga någon som har föräldrar som är lite konstiga? 
• När vi är många: Är det fel att plåga någon när man är med många andra och kanske inte 

gör så mycket själv? Hur många måste det vara för att jag ska komma undan med 
ansvaret? 

• När offret provocerar: Är det fel att plåga någon som själv uppträtt på ett otäckt sätt? Hur 
mycket får man ge igen? 

• När ingen ser oss: Får man plåga andra när det inte är någon som ser? 
 
Roland anser att när man diskuterat sig fram till de normer som ska gälla kan man göra en 
undertecknad skrivelse som senare utvärderas. 
 
Fahrman (1997) anser att det i alla barngrupper, oavsett ålder på barn, är viktigt att enas om 
samspelsregler, dvs normer. Det är viktigt att barnen själva får vara med och skapa dessa 
normer eftersom om de vuxna bestämmer över huvudet på barnen följs de inte på samma sätt 
som om man suttit tillsammans och kommit fram till dessa gemensamma regler. Det bästa är 
om dessa normer skapas när gruppen är ny, innan något eller några barn har fått och fastnat i 
bestämda roller och mönster. Dessa normer behöver man utvärdera med jämna mellanrum, 
och enligt Fahrman kan detta göras i ett gruppsamtal i slutet av varje vecka. Det är viktigt att 
atmosfären är öppen och tillåtande och det är lärarens skyldighet att se till att alla barn vågar 
och kan komma till tals och att ingen får göra sig lustig över något annat barn. Som lärare bör 
man även poängtera att allt som sägs stannar inom gruppen så att eleverna lättare kan känna 
sig trygga och våga yttra sig. När man tillsammans med barnen tittar på hur veckan har varit, 
är det av stor betydelse för det fortsatta arbetet att barnen får någon sorts belöning för bra 
samspel. Det kan t ex vara en rolig aktivitet. Man kan i förväg bestämma att om det här blir en 
bra vecka, ska vi tillsamman hitta på något roligt. Har gruppen inte levt upp till de positiva 
förväntningarna uteblir då i gengäld belöningen. 
 



  

Förutom klassamtal och gruppsamtal kan man i klassen ha kompissamtal. Nenzén (1998) 
skriver att man har kompissamtal för att vårda relationerna i klassen. Varje vecka får eleverna 
tala om hur de mår, om de löst några konflikter under veckan, om någon varit elak eller extra 
snäll och om jag själv varit elak eller extra snäll. Man tar även upp iakttagelser, upplevelser 
och känslor formuleras och bryts mot varandra, förklaringar ges, missuppfattningar blottläggs, 
motiv klarnar och lösningar föreslås. Det är viktigt i det här läget att klimatet är öppet, 
inbjudande och tryggt, så att alla vågar och vill uttrycka sig. Enligt Nenzén upplevs dessa 
samtal positivt av eleverna därför att de får prata ut, lösa problem, bli kompisar igen, få bättre 
samvete, slipper gå runt och vara rädda och får hjälp av klassen. 
 
Edling (1998) skriver att eleverna får reda ut sina konflikter enligt ett utarbetat system. 
Samtalet leds av en eller oftast två lärare tillsammans. Kompissamtalet ger eleverna en modell 
för att lösa konflikter med ord istället för med tystnad eller våld, det förebygger mobbning, 
ger övning i empati och att lyssna, det tydliggör elevernas roller i det sociala samspelet och 
står för en moraluppfattning som inte lägger vikt vid skuld och straff. Kompissamtalet kan, 
enligt Edling ha tre rundor. Först får eleverna berätta om de själva klarat ut något bråk under 
veckan. Sedan får de berätta om de gjort någon kamrat ledsen. Till sist får de berätta om de 
själva råkat ut för något. Edling poängterar att eleverna under samtalet ska sitta i en ring, så 
att alla känner trygghet, stöd och att alla kan se varandra. Eleverna får inte skvallra, utan bara 
de som varit inblandade i en situation får berätta. Det är också viktigt att ge beröm när elever 
vågar berätta något. De andra eleverna får vara med att lösa problemen. Läraren ska leda 
samtalet men låta eleverna finna lösningarna. Läraren ska vara opartisk gentemot eleverna. 
Edling varnar för att om samtalet leds av en omedveten lärare kan det urarta till ett 
förtryckarmoment. 
 
 
4.2.5 Kvalitetscirklar 
 
Sharp & Smith (1996) skriver att en kvalitetscirkel bör bestå av 5-12 elever som träffas 
regelbundet, helst en gång i veckan, för att diskutera eventuella problem. Man måste ta 
ställning till om eleverna själva ska få bestämma vilka som ska ingå i de olika cirklarna eller 
om man som lärare ska bestämma det. De får själva utforma lösningar till mobbningsproblem. 
Att eleverna själva är med och utformar lösningar gör att alla blir mer insatta i vad det går ut 
på. Enligt Sharp & Smith kommer detta att mynna ut i ett kamrattryck mot mobbning, och då 
kommer mobbning att förebyggas. 
 
Arbetet med kvalitetscirklarna bygger på följande fem stadier: 
 
1. Identifiera problemet: I denna del används oftast �brainstorming� och utifrån denna 

kommer eleverna i gruppen överens om ett visst område som man vill arbeta vidare med. 
2. Analysera problemet: Eleverna får tänka ut och diskutera olika orsaker till problemet. De 

får sedan bestämma sig för vilka orsaker de anser vara viktigast. 
3. Utveckla lösningar: Utifrån de olika orsaksfaktorerna de kommit fram till försöker de att 

komma fram till olika lösningar på problemet. 
4. Presentera lösningarna för ledningen: När eleverna kommit fram till en lösning på 

problemet som de anser vara bra får de presentera sin lösning för ledningsgruppen. Vilka 
som ingår i ledningsgruppen kan variera, men Sharp & Smith (1996) ger ett exempel där 
rektor, lärare och elever ingår. 

5. Utvärdera och genomför en lösning: Om ledningsgruppen godkänner lösningen får 
eleverna börja genomföra lösningen och även utvärdera den. 



  

 
I arbetet med kvalitetscirklarna ges eleverna tillfälle att förändra sin egen omgivning och att 
praktisera och utforma prosociala beteendemönster. Det gör att elever kan repetera 
ansvarsroller, vilka kommer att vara viktiga under hela deras utbildningstid. Man kan även 
utvärdera gruppens arbete och detta leder till att eleverna förbättrar sina färdigheter i 
kommunikation- och problemlösning. De får även tillfälle att reflektera över relationer och 
känslor som uppstår mellan människor som arbetar tillsammans. 
 
 
4.2.6 Samarbete 
 
Aarland (1988) tycker att man ska låta eleverna samarbeta vid inlärning eftersom detta ger 
bättre resultat än individuellt eller konkurrensbetonat arbetssätt när det gäller att behärska ett 
ämnesområde och använda begrepp, regler och principer. Elevernas kognitiva och sociala 
utveckling främjas genom samarbete. Förmågan att se andras perspektiv, uttrycka sig klarare, 
lösa konflikter och umgås med andra människor på ett positivt sätt blir mer stimulerad och 
utvecklad genom samarbete. Elever som arbetar i samarbetsgrupper tycker mer om sina 
klasskamrater än de som jobbar individuellt. Detta gäller även klasskamrater från olika 
etniska grupper, av motsatt kön, från olika socialgrupper och elever med olika fysiska och 
psykiska funktionshämningar. Det kan också leda till att eleverna känner sig mer accepterade 
och stöttade av sina klasskamrater. Huvudpoängen med denna metod är enligt Aarland att 
samarbetsgruppen ska ha ett gemensamt mål. 
 
Olweus (1987) menar att samarbete har gynnsamma effekter, inte bara på inlärning och 
prestationer utan också beträffande en rad andra områden. Bl a har man funnit att elever som 
deltar i sådana samarbetsgrupper blir mer accepterande och positiva mot varandra, att de är 
mer hjälpsamma och stödjande och att de får mindre fördomar mot gruppmedlemmar av 
annan nationalitet. De har också större självförtroende och en mer uppskattande inställning till 
läraren och till skolan än om de undervisas med mer traditionella metoder. Det kan 
naturligtvis vara önskvärt att nå resultat av detta slag i samtliga klasser, men här ser Olweus 
inlärning genom samarbete framförallt som en teknik att förebygga och motarbeta mobbning. 
Olweus skriver att vid samarbetsinlärning arbetar eleverna med en gemensam uppgift i 
smågrupper. Gruppens storlek kan variera från två till sex elever beroende på uppgiftens 
karaktär. Gruppmedlemmarna sitter tillsammans i en ring. De bör vara tillräckligt nära 
varandra för att kunna samtala utan att störa de övriga grupperna. I sin instruktion gör läraren 
klart att det är gruppens prestation som är det centrala och som framförallt kommer att 
utvärderas. Samtidigt betonas att varje enskild elev i en grupp måste kunna redogöra för det 
svar som gruppen kommer fram till. Dessutom har varje gruppmedlem ansvar för att övriga 
elever i gruppen lär sig den förelagda uppgiften. 
 
Olweus menar att ett grundläggande kännetecken för denna metod är att läraren utformar 
uppgiften så att det skapas ett ömsesidigt positivt beroende mellan gruppmedlemmarna. Det 
kan göras genom att läraren kan be gruppen lägga fram ett gemensamt svar eller skriftlig 
redogörelse och genom att läraren använder gruppbelöningar eller betyg. Det är viktigt att det 
ofta görs en enkel utvärdering av hur de enskilda grupperna har fungerat. Detta kan ske 
genom att medlemmarna kort får ange vad gruppen klarade särskilt bra respektive mindre bra 
eller vill arbeta vidare med. Det är viktigt att läraren tänker på hur han eller hon sätter ihop 
grupperna, så eleverna går ihop med varandra och kan arbeta bra ihop. 
 
 



  

4.2.7  Faddersystem 
 
�När vissa elever eller elevgrupper har tillsyn över andra, gärna yngre elever, kallas det ofta 

för ett faddersystem. I arbetet på att förebygga eller stoppa mobbning är detta troligen det 
system som har kommit mest till användning.� (Roland,1983, s. 40) 

 
Syftet med faddersystem är att öka känslan av trygghet, öka den reella tryggheten, skapa 
aktivitet och gemenskap, skapa modellpåverkan och verka uppfostrande på faddrarna. 
Faddersystem kan utformas på olika sätt, det finns tre varianter: 
 
1. Kollektivt fadderskap: T ex klass 6 a är faddrar åt 1 a. Alla i 6a hjälps åt att ta hand om 

eleverna i 1 a.  
2. Parsammansättningar: En elev i t ex 6a är ensam fadder åt en elev i 1a. 
3. Ambulerande fadderskap: T ex halva klass 6a är faddrar åt 1a ena veckan och den andra 

halvan är faddrar andra veckan.  
 
Det finns problem som kan uppstå vid alla tre varianter anser Roland. Vid det kollektiva och 
det ambulerande fadderskapet finns en risk att alla elever inte tar samma ansvar för de elever 
som de är faddrar åt. Faddrarna och eleverna känner inte heller varandra så väl, som vid en 
parsammansättning. Vid parsammansättning ökar ansvarskänslan hos faddrarna i de flesta 
fall, men man måste då vara noga med vilka elever man parar ihop. Man bör också para ihop 
elever av samma kön. I många fall kan olika kön gå bra, men det finns en klar risk att det 
leder till en mobbningssituation. Lärarna i de båda klasserna bör ha tillsyn över 
fadderverksamheten och det är önskvärt att de två klasserna har gemensamma utflykter och 
aktiviteter för att lära känna varandra. 
 
 
4.2.8 Rastvakter 
 
�Det avgörande för vår förmåga att se våld är om vi har bestämt oss för att se det !� 
(Aarland, 1988, s. 34) 
 
För att kunna se och upptäcka mobbning, måste vi enligt Aarland vara ute i barnens miljö på 
rasterna. Det måste finnas effektiva rastvaktsrutiner som ska vara en naturlig del av lärarens 
arbetsdag, inte som en tung börda. Vakterna innebär också att det skapas en trygghet för 
eleverna och den tryggheten är en förutsättning för att undervisningen ska fungera. Aarland 
påpekar att det kan finnas en rädsla hos lärare när det gäller att vara rastvakt. Oftast är det 
kvinnliga lärare, som inte är fysiskt starka. De är rädda för att gå emellan elever i konflikt- 
och bråksituationer. En lösning på detta kan vara att flera lärare samtidigt vaktar, och kan då 
hjälpa varandra. 
 
Sharp & Smith (1996) anser att lärare och rastvakter regelbundet ska besöka och kontrollera 
�misstänkta� platser, t ex i ett buskage, bakom en barack, vid cykelställ eller på toaletten. 
Detta ska göras så tydligt att eleverna blir medvetna om det. På så sätt kan mobbningen 
minska på dessa �osynliga� platser. Denna form av övervakning gör också att alla barn tryggt 
kan vistas överallt på skolan. Enligt Sharp & Smith ska rastvakter hålla ensamma elever under 
uppsikt och vidta åtgärder för att få med dem i de aktiviteter som de andra eleverna sysslar 
med på rasterna. En anledning varför lärare drar sig för att vara vakter, kan enligt Sharp & 
Smith vara att det inte har samma status att fungera som rastvakt som att undervisa. 
 



  

Fahrman (1997) skriver att man bör ha en god tillsyn på rasterna eftersom barnen då inte 
vågar utsätta andra för trakasserier. Mobbare mobbar på ställen där ingen vuxen är, så därför 
ska man titta till alla ställen på skolan. Det är angeläget att skapa normer som tydligt talar om 
att samtliga vuxna, oberoende av vilken befattning eller position man har i skolan, har ett 
ansvar att gripa in när man ser något som ser misstänkt ut. Barn har rätt att känna att det finns 
vuxna tillgängliga. Barnet måste även veta att den vuxne som finns i närheten och som ser 
något, också ingriper när en situation uppstår. En vuxen som går förbi en situation utan att 
ingripa kan snarare förvärra händelsen.  
 
Lagerman & Stenberg (1994) poängterar att man alltid ska stanna upp när man ser barn som 
bråkar och säga till dem att sluta. Även om de säger att det är på skoj så ska man säga till dem 
att sluta. Lagerman & Stenberg tycker att man ska tydliggöra för barnen att vi inte skojar på 
detta sättet på denna skola. 
 
Olweus (1987) anser att det finns ett klart samband mellan graden av lärartäthet under 
rasterna och mobbningens omfattning. Ju större lärartäthet, desto mindre mobbning. Det är av 
stor betydelse att ha ett tillräckligt antal vuxna ute bland eleverna på rasterna. Olweus skriver 
att forskning visar att en hel del mobbning utövas av äldre elever mot yngre. Man kan 
motverka detta genom att äldre och yngre elever har rast vid olika tidpunkter eller på skilda 
delar av skolgården. 
 
 
4.2.9 Klasstödjare 
 
Fahrman (1997) skriver att klasstödjare är något som finns på många skolor eftersom det är 
eleverna som bäst vet vad som händer på rasterna och var det händer. Klasstödjarnas roll är att 
lägga sig i om en situation uppstår och att prata med eleverna som lätt blir utanför. Det är 
dock de vuxnas ansvar att ta hand om situationen. Det kan man inte lägga på klasstödjarna. 
De ska på intet sätt ersätta vuxennärvaro på rasterna. 
 
Lagerman & Stenberg (1994) tycker att läraren ska låta eleverna i varje klass anonymt rösta 
fram två elever till klasstödjare. Dessa bör ha auktoritet och ett positivt sätt, helst en pojke och 
en flicka. Deras uppgift är att säga till de elever som retar eller utestänger andra att sluta med 
det. Lyckas de inte med detta ska de kontakta någon i mobbningsteamet för att få hjälp. Ett 
mobbningsteam består av några engagerade vuxna personer, som har pondus och auktoritet 
inför eleverna. Helst bör det finnas både manliga och kvinnliga deltagare i teamet. I teamet 
bör det också ingå lärare och elevvårdspersonal. De ska ha utbildning och träning kring 
mobbningshantering och förebyggande åtgärder. Det ska hållas regelbundna möten mellan 
mobbningsteam och klasstödjare för att diskutera hur arbetet går. 
 
4.2.10  Skolmiljö 
 
Om man vill dämpa aggressivitet, oro och mobbning måste man skapa bra förutsättning för 
lärande. Klassrummet får inte vara överfullt och det bör finnas gott om plats för varje elev att 
arbeta ostört eller i grupp. Klassrummet kan med fördel utsmyckas med växter, färger och 
bilder och det ska variera ofta (Aarland, 1988). 
 
Sharp & Smith (1996) skriver att i en del skolor är det brist på bra lekmaterial, och då är det 
bra att komplettera med hopprep, rockringar, fotbollsmål, tennis, bordtennis, basket och 
kanske också �beachboll�. Det behöver inte kosta särskilt mycket och utgör ganska säkra 



  

former av aktiviteter. Om eleverna inte har tillräckligt att göra på rasterna, så finns det en risk 
för att eleverna istället bråkar om de få saker som finns, och driver omkring på skolgården och 
bråkar i ren tristess. Sharp & Smith skriver vidare att man kan försöka undvika att eleverna 
blir uttråkade genom att också se till att lära eleverna olika spel och lekar, som de kan utföra 
på skolgården och olika lekutrymmen. Man kan uppmana eleverna att själva hitta på egna 
lekar. Äldre elever skulle även kunna berätta och visa vilka lekar de tycker om. Det är bra att 
låta eleverna aktivt medverka i arbetet med att förbättra utemiljön. Det leder till många 
fördelar som bl a kommer att påverka mobbningens omfattning. 
När eleverna får medbestämmande händer följande: 
 
• Elevernas status och självbestämmande blir bättre. 
• Mindre bråk och aggression på skolgården och uteplatserna. 
• Eleverna kommer oftare att leka fantasilekar. 
• De får bättre sociala och motoriska färdigheter. 
• Kommunikationerna och relationerna mellan elever, lärare och övrig personal blir bättre. 
• Fritiden blir inte längre lika tråkig. 
 
Olweus (1987) skriver att det är viktigt att skapa en välutrustad och tilltalande utemiljö som 
inbjuder till positiva aktiviteter. Det är sannolikt att en del elever mobbar mer när de har 
långtråkigt. Mobbningen blir ett sätt att göra tillvaron lite mer spännande. Med en trevlig och 
välplanerad skolgård kan det kanske också vara lättare för de vuxna att delta aktivt i elevernas 
sysselsättningar.  
 
 
4.2.11  Ledarrollen 
 
Fahrman (1997) anser att som vuxen är läraren hela tiden en förebild för de barn som han eller 
hon samspelar med. Individerna i lärarens grupp ger hela tiden akt på dennes kroppsspråk och 
ord. Om läraren särbehandlar ett barn i gruppen kan det innebära att gruppen eller någon i 
gruppen uppfattar detta och i en grupp fylld med problem kan detta vara inkörsporten till att 
ett barn blir utstött ur gemenskapen. 
 
Enligt Fahrman har det gjorts en del studier för att belysa betydelsen av den vuxnes 
förhållningssätt i en barngrupp. Vad man kommit fram till är att barn och även vuxna fungerar 
bäst när ledaren använder sig av en demokratisk ledarstil. En demokratisk ledarstil innebär att 
man som ledare kan diskutera uppgifter med barnen och att göra gemensamma 
överenskommelser om vad som ska utföras. Även om man gemensamt kommit fram till olika 
saker, ska barnet ändå uppleva att den vuxne har ansvaret. Barn behöver känna frihet under 
ansvar och veta att när det går snett finns den vuxne där. 
 
Aarland (1988) påpekar vikten av att vi som lärare vid vårt första möte med gruppen visar att 
vi är trygga inom vårt område och att vi tycker om vårt arbete. Det är även viktigt att vi 
respekterar eleverna och har ett fullständigt förtroende för dem. Detta uttrycker vi både i tal 
och med kroppsspråk. Då skapas ett bra förhållande till klassen och förväntningarna ökar. 
Dubbla budskap är något som måste undvikas, men det är inte svårt när man tror på vad man 
gör. Det betyder att om vi inte tror att vi kan förhindra mobbning och våld på skolan, så kan vi 
inte heller använda fantasieggande metoder för att motverka detta beteende.  
 
Uttalade förbud kan enligt Aarland ha motsatt verkan. Ett uttalat förbud kan skapa en inre bild 
av det som är förbjudet, vilket innebär att om vi vill påverka i positiv riktning måste vi 



  

formulera oss positivt. Istället för att säga �Du ska inte mobba�, kan man säga �Vi skall hjälpa 
varandra�. Aarland fortsätter med att ge tips på hur vi som ledare kan ge feedback till 
mobbare respektive offer för att hjälpa dem att komma ur sin roll.  
 
Feedback till mobbare: 
• Ge positiv uppmärksamhet på tendenser till positivt beteende. 
• Överse med negativt beteende så länge detta inte skadar någon. 
• Konstruera sociala situationer, där mobbaren får sig tilldelad en roll, som ger 

honom/henne personlig tillfredsställelse och som inte kan kombineras med 
mobbarbeteende. Ge en stark positiv feedback när önskat beteende visas. 

 
Feedback till offer: 
• Visa positiv uppmärksamhet på konstruktivt självhävdande beteende. Det får alltså inte 

vara pajas-beteende eller beteende som förstör för någon. 
• Konstruera situationer, som du vet att offret klarar av, och där han/hon får en roll som inte 

kan kombineras med offerrollen. Ge därefter positiv uppmärksamhet. 
• Överse med negativt socialt beteende så länge detta inte skadar någon. 
 
Olweus (1987) anser att beröm och vänlig uppmärksamhet från lärarnas sida är ett viktigt 
medel när det gäller att påverka elevernas beteende. Mer beröm, både i samband med 
elevernas beteenden mot andra och deras skolprestationer, kan förväntas få gynnsamma 
effekter på andan i klassen. Det är också lättare för en elev att ta till sig kritik för oönskat 
beteende och att ändra sig, om han eller hon får uppskattning och känner sig omtyckt. Detta 
har, enligt Olweus, en speciell giltighet för elever som brukar mobba andra. Vi har alltför lätt 
att förbise att aggressiva och svårhanterliga elever också gör mycket som förtjänar 
erkännande. Läraren kan ge beröm till enskilda elever, till en grupp eller till hela klassen för 
positivt regelföljande beteende, som t ex ingripa när en eller flera elever försöker mobba 
andra eller när någon blir utanför. 
 
 
4.2.12  Föräldrakontakten 
 
Fahrman (1997) påpekar att man behöver ha ett nära samarbete med föräldrarna för att kunna 
lyckas med att motarbeta mobbning. Det känns tryggt för föräldrarna att få höra från 
medveten personal vilka förebyggande åtgärder deras skola har vidtagit och vilken strategi de 
har att lösa problem. Det innebär även att föräldern känner sig friare att ta kontakt med 
skolpersonal om han eller hon misstänker att det egna barnet är utsatt eller känner sig utanför. 
 
Olweus (1987) menar att mobbning och en positiv klassmiljö är naturliga ämnen att ta upp på 
ett föräldramöte. Man kan utgå från resultatet av ett frågeformulär gällande trivsel i skolan 
och från lärarnas iakttagelser. Man kan också visa en videofilm om mobbning och diskutera 
problematiken. Då kan man även passa på att informera om hur skolan handskas med och 
förebygger mobbning. Diskutera också vad föräldrarna kan göra. Det bör, enligt Olweus, 
betonas hur viktigt det är att föräldrarna klart tar avstånd från mobbning och att de talar med 
barnet om problemet, särskilt med anknytning till barnets egen klass. De bör höra sig för med 
den egna sonen eller dottern om det finns någon i klassen som är utsatt för direkt mobbning 
eller om någon ofta blir utestängd. De kan också prata om hur mycket medkänsla barnet har 
med eventuella offer och om han eller hon kan göra något för att förbättra situationen. 
 



  

Olweus anser att om läraren har ett bra samarbete med föräldrarna kan man ordna 
gemensamma, positiva aktiviteter. Det kan ha viktiga konsekvenser för elevernas förhållande 
till varandra och för �vi-känslan� i klassen, att eleverna då och då deltar i sammankomster där 
det huvudsakliga målet är att ha trevligt tillsammans. Exempel på sådana aktiviteter är 
klassfester, lördagsutflykter, lägerskola och musik- eller danskvällar. Olweus skriver att det 
dock är viktigt att tänka på att det kan få motsatt effekt om någon i klassen är mobbad. Då kan 
han eller hon bli utsatt. Den mobbade måste få komma med i gemenskapen. 
 
 
 
4.3 Modeller 
 
4.3.1 Österholmsmodellen 
 
Österholmsmodellen är en metod för att stoppa mobbning. Det är Österholmsskolan i 
Stockholm som har utvecklat modellen. Där har Anncha Lagerman som är gymnastikdirektör 
och Pia Stenberg som är kurator och psykolog arbetat fram ett konkret handlingsprogram för 
förebyggande och stoppande av mobbning bland elever i skolan. 
 
Till Österholmsmodellen finns det en handbok, �Att stoppa mobbning går�, som vänder sig 
enbart till skolpersonal för arbete i skolan. Vidare finns det även kurser som man kan gå för 
att lära sig Österholmsmodellen.  
 
Österholmsmodellen ger en teoretisk bakgrund till mobbning samt enskilda övningar, 
övningar i grupp, enkäter för elever, skolregler och idéer till informationsbesök. Varje skola 
kan själva välja vilka delar av handlingsprogrammet som man vill arbeta med. (Lagerman & 
Stenberg, 1994) 
 
 
4.3.2 Project Charlie och Justa Kompisar 
 
Project Charlie kom till i slutet på 1970-talet i Minneapolis, USA, på grund av att många barn 
och vuxna drabbades av drogmissbruk. En aktionsgrupp bildades med uppgiften att studera 
möjliga metoder att förebygga och bekämpa missbruk. Det utarbetades ett 
undervisningsprogram med förebyggande aktiviteter som var avsett för grundskolan. Projektet 
fick namnet Charlie (Chemical Abuse Resolution Lies In Education). Huvudmålen är att 
eleverna ska få sociala färdigheter som ökar förmågan att motstå grupptryck. Eleverna ska  
bl a lära sig att hävda sin mening, att kunna säga nej, att avstå, fatta beslut, lösa problem, 
konstruktivt hantera negativa känslor och besvikelser, välja rätta vänner samt att utveckla och 
förstärka självkänslan och egenvärdet. Materialet är indelat i olika områden: 
�Självmedvetande�, �Beslutsfattande�, �Relationer� och �Information om droger.� 
 
Medan Project Charlie mest behandlar drogproblematik utformades programmet Justa 
Kompisar senare med inriktning på att lösa konflikter mellan ungdomar och att förhindra 
mobbning. Man utgår från att konflikter är ett normalt inslag i människans vardag, att de 
flesta konflikter inte behöver ha en vinnare eller en förlorare, att barn och vuxna kan lära sig 
att hävda sin mening på ett bestämt och sakligt sätt och kan undvika våld eller att bli hunsade 
samt att barnets självkänsla höjs om de lär sig att skapa relationer till sina kamrater, som inte 
är  våldsamma eller fientliga. 



  

 
Project Charlie och Justa Kompisar presenteras i samma undervisningsmaterial men det finns 
en indelning mellan låg- och mellanstadium. (Krosness, 1995) 
 
 
4.3.3 Friends � Elever mot mobbning 
 
När det kom en lagstiftning 1997 om att alla skolor ska utarbeta en handlingsplan om hur  
mobbning ska motarbetas, startade Sara Damber stiftelsen Friends. Friends ska hjälpa skolor 
att bygga upp en aktiv plan mot mobbning. 
 
Syftet är att förebygga och minska mobbningen och annat fysiskt och psykiskt våld i skolan, 
sprida kunskap om mobbning för ökad förståelse och eftertanke, sprida humana, demokratiska 
och jämlika värderingar. 
 
Målet med Friends är att så många skolor som möjligt ska ha ett fungerande klasstödjarsystem 
och en handlingsplan mot mobbning, för att på så sätt skapa en förbättrad psykosocial miljö. 
Friends vill hjälpa elever att våga säga ifrån vid elakheter och orättvisor, att tro på sig själva 
och att bry sig om och respektera varandra. 
 
Friends kommer ut till skolorna och ger information om mobbning och om det projekt som 
ska påbörjas. Därpå hålls diskussioner i klasserna om mobbning och man utser en eller två 
klasstödjare i varje klass. Dessa ska uppmärksamma vilka problem som finns i den egna 
klassen och med råd, stöd och hjälp av de andra klasstödjarna och en vuxengrupp försöka 
göra något åt problemen. Vuxengruppen ska bestå av skolkurator, skolsyster, andra vuxna 
inom skolvärlden, lärarkåren och skolledning. Alla klasstödjare utbildas under en hel dag av 
Friends för att öka sina kunskaper om mobbning, samt att aktivt ta ställning mot mobbning, 
våld och diskriminering, och att få bra sammanhållning mellan klasstödjarna. Skolans 
personal får också utbildning för att bredda sina kunskaper kring ämnet. Vidare får skolan ett 
arbetsmaterial som Friends har utarbetat. Det innehåller förslag till organisering av arbetet, 
fakta om mobbning och klasstödjarkontrakt. Skolan får sedan arbeta självständigt, men 
Friends finns till hands med råd och hjälp. (www.friends.a.se, 2001) 
 
 
4.3.4 Mombus � modell att förebygga mobbning 
 
Mombus är en modell som används i ett förebyggande syfte och som ska verka på lång sikt. 
Modellen är konstruerad av Janne Staff, som tidigare har arbetat som polis. Mombus är en 
förkortning av Mobbningsombudsman och arbetet går ut på att eleverna själva ska ta ansvar 
för att upptäcka mobbningen på skolan. 
 
Innan arbetet med Mombus-modellen sätts igång på skolan kommer Janne Staff dit för att 
först informera personal, sedan varje klass på skolan och till sist föräldrarna på ett 
föräldramöte om det nya arbetssättet. Föräldrarna har tidigare fått information hemskickad. 
 
Man utser två elever från varje klass som är Mombus i en vecka i taget, eftersom alla i klassen 
ska få vara Mombus minst en gång per termin. Mombus och klassläraren träffas en gång i 
veckan för att prata igenom vad som har hänt under veckan, t ex om någon blivit retad eller 
utanför. Sedan pratar man i helklass om de erfarenheter som Mombus haft från den gångna 
veckan och hur de andra eleverna tycker att veckan har varit. 



  

 
I arbetet med Mombus ingår även en klubb som kallas för Mombusklubben. Det är en frivillig 
klubb för barn, föräldrar och personal. Vid föräldramötet som hålls vid arbetets början går 
man igenom klubbverksamheten. Syftet med klubben är att man ska ha roligt och umgås med 
varandra även på fritiden. Detta kan bl a ske genom utflykter, studiecirklar och utgivning av 
tidningar. Det är meningen att Mombus så småningom ska bli ett nätverk via internet så 
eleverna kan ha utbyte av varandra och få Mombusvänner över hela landet. (Staff, 1997) 
 
 
 
 
  



  

5 Resultat 
 
Jag har valt att först ge en presentation av lärarna som jag intervjuade och skolorna som de 
arbetar på. Lärarnas och skolornas namn är fingerade för att skydda deras identitet. Jag har 
även valt att redovisa intervjufrågorna en i taget för att på så sätt göra det mer överskådligt 
och lättare för läsaren att jämföra svaren. Jag har inte återgivit intervjuerna ordagrant och jag 
har bara redovisat de delar av svaren som är relevanta för frågan.  
 
 
5.1 Beskrivning av de lärare som jag intervjuade 
 
Barbro började arbeta som lärare 1977. Sedan 1978 har hon arbetat på Byviksskolan i år  
1 � 3. Nu är hon klasslärare i år 1. På Byviksskolan går det 500 � 600 elever i år f � 9 och 
klasserna är åldershomogena. Skolan ligger i en liten kommun och det är den enda skolan som 
finns där. 
 
Tina avslutade lärarutbildningen 1998 och har arbetat på Tomteboskolan sedan dess. Skolan 
har 240 elever i år f � 3 i åldersintegrerade klasser och ligger i en stor kommun men en bit 
utanför den stora staden. 
 
Lena avslutade sin lärarutbildning 1969 och har sedan 1974 arbetat på Lodjursskolan. Hon 
har arbetat både i år 1 � 3 och i år 4 � 6, men för tillfället arbetar hon som klasslärare i år 3. 
Lodjursskolan har 525 � 550 elever i år f � 5 i åldershomogena klasser. Skolan ligger i en stor 
kommun men en bit utanför staden. 
 
Marita började arbeta som lärare 1977 och har arbetat på Mårdskogsskolan i år 1 � 3 sedan 
dess. Hon har även arbetat något år som resurslärare. Hon är nu klasslärare i år 1. På 
Mårdskogsskolan går det 380 elever i år f � 6, klasserna är åldershomogena. Skolan ligger i en 
mellanstor kommun och är stadens största skola. 
 
 
 
5.2 Intervjuerna 
 
Fråga 1. Hur skulle Du beskriva mobbning? 
 
Barbro: Det behöver inte bara vara att man slår någon. Det kan även vara upprepade fniss 

och kommentarer efter en elevs svar på frågor i klassrummet. Det kan även vara 
små brevlappar med elaka meddelanden eller att någon inte får vara med och leka. 
Även har det förekommit att elever fått elaka telefonsamtal hem. 

 
Tina: När en eller flera personer retar eller utesluter samma person. Det ska vara ett 

upprepat beteende. Offret ska känna sig hotad och rädd. 
 
Lena: Ett upprepat fult beteende mot eller av någon eller några. Det kan vara både fysiskt 

eller psykiskt. 
 



  

Marita:  När ett barn mår dåligt av att känna sig utanför och oftast vill de inte berätta det 
eftersom att de skäms. Jag upplever att det är mer ord och retningar än rent fysiskt 
våld. Det ska även vara ett upprepat beteende av samma mobbare. 

 
 
Fråga 2. Hur arbetar Du för att förebygga mobbning? 
 
Barbro: Jag sitter med i KATO-gruppen. KATO är en förkortning av Kamratskap och 

Tolerans och det finns med lärarrepresentanter från alla klasser och 
skolvärdinnan, skolsköterskan och kuratorn. Vi träffas 20 minuter en gång i veckan 
och kollar av vad som hänt på de olika stadierna. Vårt arbete utvärderas en gång 
varje år. 

 
 Sedan så har vi på hela skolan två elever från varje klass som träffas en gång i 

månaden under 20 minuter. De är uppdelade i två grupper, år F � 3 träffas för sig 
och år 4 � 9 träffas för sig. Där pratar de om klimatet på skolan, om det har hänt 
något, om någon har betett sig dumt och om någon är utsatt för något. De får även 
alltid med sig en uppgift tillbaka till klassen. Det kan vara att t ex ge varandra 
arbetsro eller att vårda språket och detta följs upp på nästa möte. Dessa 
representanter ska även fungera som klasstödjare. Representanterna byts varje år. 

 
 Naturligtvis har vi även rastvakter som är ute varje rast. Det ska vara minst en 

vuxen ute på varje rast. 
 
 Vi har ett faddersystem där 2:orna är faddrar åt 6-åringarna och 3:orna är faddrar 

åt 1:orna. Det är parvis faddrar och de ska göra olika uppgifter tillsammans. När 
vi ska sätta ihop paren sitter vi lärare och förskollärare ner tillsammans och 
diskuterar fram lämpliga par och de är inte alltid av samma kön. Flicka � pojke 
fungerar också bra.  

 
Vi har klassamtal varje fredag i min klass där vi pratar om hur veckan har varit. 
Då får alla tänka efter om han eller hon har varit extra snäll mot någon eller varit 
dum mot någon. 
 
I det övriga klassrumsarbetet har vi till viss del arbetat med litteratur som handlar 
om mobbning. Vi spelar även ett spel som handlar om att vara en bra kompis och 
varje hösttermin gör vi en trivselenkät för att se hur eleverna trivs här på skolan i 
olika situationer. 

 
Tina: Jag sitter med i Amm-gruppen, det vill säga Arbetslaget mot mobbning. Det finns 

med en representant från alla fyra arbetslag samt skolsköterskan och enhetschefen. 
Vi träffas en gång i månaden i 60 minuter och planerar t ex temaveckor, har hand 
om kompisvakter och hjälper lärare när de hamnar i olika situationer. Målen för  
Amm-gruppen är att planera förebyggande arbete mot mobbning, medvetandegöra 
personal, elever och föräldrar, ha givna regler mot mobbning, utbilda 
elevvårdsrepresentanter, göra föräldrar delaktiga och att vara ett stöd för barn och 
de andra i personalen. Vårt arbete utvärderas varje år. 

 



  

 På vår skola arbetar vi med Charlie-projektet, där vi bl a har konfliktlösning 
genom drama och rollspel och samtalar mycket med barnen om hur man ska vara 
som kompis. 

 
 Vi har som sagt var kompisvakter, två stycken från varje klass, som ska se till att 

ingen går ensam eller blir retad på rasterna. Varje vecka träffas representanterna 
och en vuxen från Amm-gruppen och pratar om hur det har gått och vad som har 
hänt. Kompisvakterna byts efter två veckor. 

 
 Vi har ett faddersystem med parsammansättningar där 3:orna är faddrar åt 

förskoleklassen. När vi sätter ihop paren tar vi pojke � pojke och flicka � flicka så 
långt som möjligt. Faddrarna ska leka med de yngre och visa hur allt fungerar på 
skolan. Vi gör också utflykter tillsammans. 

 
 Rastvakter finns ute varje rast, det är minst fyra vuxna ute tillsammans med barnen. 

Märker vi att något händer så tar vi tag i det direkt och samtalar kring det som har 
hänt. 

 
 Även att vi har åldersintegrerade klasser kan ses som en förebyggande åtgärd, 

eftersom att det blir naturligt att umgås även med äldre kamrater. Vi arbetar också 
mycket med samarbete i smågrupper. Det kan också ses som förebyggande att vi 
gör en enkätundersökning en gång per termin för att se hur barnen trivs. 

 
Lena:  Vi arbetar med Charlie-projektet. Det innebär många kompissamtal där vi pratar 

om hur man ska bete sig mot varandra. 
 
 Vi har två stycken elevskyddsombud från varje klass, en pojke och en flicka. De 

träffar någon ansvarig lärare och pratar om miljön på skolan två gånger per 
termin. De träffar även mobbningsgruppen två gånger per termin och stämmer av. 
Elevskyddsombuden har i uppgift att kolla av miljön, leksaker och hur det fungerar 
på rasterna, t ex om någon går ensam eller om någon blir retad. 

 
 Vi har rastvakter på alla raster. Hur många vuxna som är ute beror på hur många 

klasser det är som har rast samtidigt. Vi har en rastvakt på tre klasser. 
 
 På vår skola har vi ett faddersystem där 3:orna är faddrar åt 6-åringarna. Det är 

parsammansättningar och när vi sätter ihop dem så blandar vi ofta pojkar och 
flickor. Det hänger i även när faddrarna går i 4:an och 6-åringarna har börjat 
1:an. 

 
 Samarbete ingår ofta i undervisningen och ofta med olika personer och det leder 

till att barnen lär sig acceptera varandra och inse att vi tänker olika. Vi gör även 
en enkät en gång per termin som handlar om trivseln på skolan. 

 
Marita: Vi har en lektion i veckan där vi i smågrupper ska skapa trygghet, respekt för 

varandra och stärka självkänslan genom samtal och övningar. Vi arbetar även 
mycket med samarbete, där de ofta får sitta fyra och fyra och diskutera en uppgift. 
Vi har även parövningar ibland. 

 



  

 Varje fredag har vi kompissamtal, där vi berömmer de som har varit extra snälla 
och pratar om hur veckan har varit och om någon har sett ensam ut. Här reder vi 
också ut konflikter. 

 
 I varje klass finns det två stycken klasstödjare. Den som vill bli klasstödjare får 

lämna in en ansökan. De som sedan blir klasstödjare får skriva under ett kontrakt 
där det står vad det innebär att vara klasstödjare. De träffar sedan 
mobbningsgruppen en gång i månaden och då kollar man av läget och hur 
stämningen är i varje klass. Sedan skickar man runt en anti-mobbningsnalle som 
ställer en fråga, t ex �Vad är det fulaste man kan göra mot en kompis i skolan?�. 
Sedan diskuterar man denna fråga och den som har nallen får prata. Ombuden får 
varje gång med sig en uppgift tillbaka till klassen. 

 
 Rastvakter finns ute varje rast, det är minst två vakter men oftast är det flera vuxna 

ute. 
 
 En gång per termin gör vi enkätundersökningar om trivseln på skolan. Sedan tar vi 

upp dessa enkäter till diskussion på föräldramöten och kollar med föräldrarna vad 
de tycker och om de har märkt något. 

 
 
Fråga 3. Vilka är involverade i det förebyggande arbetet? 
 
Barbro: Skolsköterskan, skolkuratorn, representanter från varje klass i år 1 � 9, 

skolvärdinnan och alla lärare. Föräldrarna kopplas in om något händer. 
 
Tina: Det är lärare, förskollärare, enhetschefen och skolsköterskan. 
 
Lena: Rektor och lärare är de som är involverade i det förebyggande arbetet. Händer det 

något så kopplas fler in. 
 
Marita:  Det är förskollärare, lärare och rektor som är involverade i arbetet. 
 
 
Fråga 4. Hur upplever Du att det förebyggande arbetet fungerar? 
 
Barbro: Det fungerar bra, men det behövs mer tid för de vuxna eftersom vi bara har 20 

minuter i veckan. Det är även svårt att hitta en tid som passar alla. Det 
förebyggande arbetet började när klimatet blev hårdare på skolan och jag upplever 
att det har blivit lugnare nu. 

 
Tina: Klimatet på skolan är bra och vi har inte upptäckt några mobbningstendenser. 

Arbetet känns givande och roligt. 
 
Lena: Det är ett viktigt arbete, det känns aktuellt och det fungerar bra. Det finns mycket 

bra material i Charlie-projektet. Men som alltid önskar man att det fanns mer tid, 
för det finns så mycket mer man skulle vilja göra. 

 



  

Marita: Det har blivit en stor förbättring med klimatet i klassen. Det är inte lika många 
konflikter längre, utan de löser sina problem i tid. De har mycket roligare 
tillsammans nu. 

 
 
Fråga 5. Hur tror Du att eleverna upplever arbetet? 
 
Barbro: Jag tror att eleverna upplever det som en trygghet att det finns vuxna som bryr sig. 

De upplever det också som lagom med tid, 20 minuter i månaden, med  
KATO-gruppen. 

 
Tina: Eleverna verkar tycka att det är ett bra klimat och de trivs på skolan. Övningarna 

och aktiviteterna upplevs som positiva av de flesta. De tycker att det är roligt att 
göra saker tillsammans. 

 
Lena: Eleverna tycker att Charlie-projektet är mycket bra. De ser alltid fram emot 

Charlie-lektionerna. De uppskattar även att det finns vuxna att prata med och som 
tar dem på allvar. Klimatet är tryggt och de har roligt tillsammans. 

 
Marita: Eleverna tycker att det är roligt och de märker att det har hänt något. Det har blivit 

en positiv stämning i klassen. De märker även att de vuxna lyssnar på dem. 
 
 
Fråga 6. Ingår det förebyggande arbetet i skolans mobbningsplan, och vad står det i så 

fall i den? 
 
Barbro: KATO har en egen arbetsplan, men det förebyggande arbetet finns även med i 

skolans mobbningsplan. Där står det att skolans arbete mot mobbning, trakasserier 
och kränkande särbehandling i alla dess former måste i huvudsak vara 
förebyggande och det är viktigt att all personal har en gemensam inställning och 
strävar mot samma mål. Alla klassföreståndare ska ha en katalog med förslag på 
diskussions- och värderingsövningar och uppmanas att avsätta tid varje vecka för 
sådana diskussioner. 

 
 KATO-gruppen ska regelbundet på konferenser följa upp hur man arbetar med 

relationer i klasserna och vara ett stöd för klasslärarna i detta. 
 
 Arbetet mot mobbning på skolan avser framförallt eleverna och därför måste de 

verkligen vara delaktiga i detta arbete. Det står också skrivet att lärarna ska ge 
information till föräldrarna, utföra elevenkäter och KATO-gruppen ska redovisas 
till skolledningen vid läsårets slut. 

 
Tina: Det förebyggande arbetet finns med i skolans mobbningsplan. Där står det att 

skolan vill skapa en fin kamratskap och en bra gemenskap där alla tar ansvar för 
sig själva, sina kamrater och för sin skolmiljö. Syftet är att skapa en positiv anda fri 
från våld och mobbning för alla på skolan. I handlingsplanen ingår det t ex 
trivselregler, elevskyddsombud, kompisvakter, fadderverksamhet, rastvakt, 
gemensamma aktiviteter för gemenskap och att rastlekar ska läras ut. 

 



  

Lena: Allting finns med i skolans mobbningsplan. Handlingsplanen har med bl a att det 
ska finnas ett mobbningsteam och elevskyddsombud, elevenkäter ska göras och 
utvärderas, föräldrar ska informeras, regler mot mobbning och en temadag för 
gemenskap ska genomföras en gång per läsår. 

 
Marita: Det ingår i mobbningsplanen. Huvudmålet för handlingsplanen är att alla elever 

och vuxna ska kunna känna sig trygga i skolan. Delmålen är att göra alla i skolan 
uppmärksamma på förekomsten av mobbning, att alla ska våga lägga sig i och 
bryta dåliga beteenden, att ha givna regler och attityder mot mobbning. Det ska 
finnas ett mobbningsteam och klasstödjare. Klasslärarna ska genomföra vänskaps- 
och värderingsövningar. Rastvakter ska finnas och föräldrar ska informeras om 
arbetet. 

 
 
Fråga 7. Vad vill Du ge för råd om jag skulle vilja arbeta förebyggande mot mobbning 

på en skola? 
 
Barbro: Att vara uppmärksam på vad som händer i klassrummet och på skolgården. Det är 

även viktigt med en bra föräldrakontakt redan från början. Då får man reda på hur 
eleverna mår, hur de har det och hur de trivs. Det kan vara bra att ringa hem till 
föräldrarna även när det har hänt bra saker och inte bara dåliga. Det är viktigt att 
ta sig den tiden. 

 
Tina: Att skapa gemenskap och �vi-känsla� i klassen och på skolan. Att poängtera att 

man inte är dum mot kompisar. Att föregå med gott exempel och vara positiv, det 
smittar av sig på barnen. Det är viktigt att arbeta med klimatet. 

 
Lena: Att ventilera dessa frågor ofta med den övriga personalen. Att vara flexibel och 

vara mottaglig för vad som kan hända. Det är också viktigt med en bra 
föräldrakontakt för att få reda på så mycket som möjligt. Det är också bra att gå 
kurser och läsa böcker för att få ny information. Man ska också ge information till 
hemmet. 

 
Marita: Börja tidigt med det förebyggande arbetet, redan i år 1. Försök få gruppen att 

samlas kring att det här är viktigt. Lyssna på barnen och ta dem på allvar. Gör 
många trygghets- och kontaktövningar och stärk självkänslan och gruppkänslan. 
Det är viktigt att utvärdera arbetet hela tiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6 Diskussion 
 
Jag kommer i detta kapitel att diskutera det som jag kommit fram till vid mina litteraturstudier 
och i mina intervjuer utifrån mina frågeställningar. Jag har valt att göra på detta sätt för att det 
ska bli lättare att se om jag fått svar på mina frågeställningar samt för att det ska bli lätt att 
jämföra svaren från litteraturen med svaren från resultatdelen. 
 
I slutet av detta kapitel kommer jag även att återge mina avslutande tankar kring detta arbete. 
 
6.1 Mina frågeställningar 
 
Vad är mobbning? 
 
Både i litteraturstudien och i resultatdelen har mobbning beskrivits som fysiskt och/eller 
psykiskt våld där mobbaren eller mobbarna vid upprepade tillfällen trakasserar offret eller 
offren. 
 
Två av lärarna som jag intervjuade, Tina och Marita, menar att mobbning mest består av 
psykiska trakasserier istället för rent fysiskt våld. De författare som jag har citerat beskriver 
mobbning som lika mycket fysiskt som psykiskt våld. Detta tror jag kan bero på att författarna 
bara beskriver själva fenomenet mobbning, medan lärarna ute på fältet beskriver hur 
mobbningen oftast har yttrat sig i skolan där de arbetar. 
 
I litteraturgenomgången har jag återgivit vad forskarna anser utmärker mobbare och offer. 
Roland (1983) och Lagerman & Stenberg (1994) anser att mobbarna överlag har en positiv 
självbild och är säkra medan Nenzén (1998) och Fahrman (1997) menar att mobbarna i 
grunden är barn som är osäkra och som strävar mot en bättre självkänsla och status genom att 
mobba andra. Författarna är alltså inte överens i denna fråga. Jag håller med Nenzén (1998) 
och Fahrman (1997) eftersom jag tror inte att ett barn med stark självkänsla har något behov 
av att trycka ner någon annan. Det tuffa och självsäkra finns nog bara på ytan hos mobbarna 
för att dölja osäkerhet och rädsla. 
 
Jag reagerade även på Rolands (1983) övriga beskrivningar av mobbare och offer. Han menar 
att det är övervägande pojkar som mobbar och mobbas, samt att de skulle vara normala eller 
under det normala gällande skolprestationer. Mina erfarenheter från skolan är att man inte kan 
generalisera mobbningen på detta sätt, utan att det kan förekomma hos alla elever. Flickor 
mobbar och mobbas nog lika mycket som pojkar, men det kanske sker på ett sätt som är 
svårare att upptäcka. Av de erfarenheter jag har av barn i mobbningssituationer finns det inget 
som tyder på att skolprestationer eller fysisk styrka har något med att göra om man mobbar 
eller mobbas. 
 
Lagerman & Stenberg (1994) påpekar att yttre kännetecken som fetma och klädsel inte har 
någon stor betydelse för om man blir mobbad eller inte. Detta tror jag stämmer även om jag 
inte har tänkt på det tidigare. Sådana yttre kännetecken är nog mer medvetna eller omedvetna 
ursäkter som mobbaren använder för att mobbningen på något sätt ska kännas berättigad. 
Därför tror jag att det är viktigt att vuxna utreder de verkliga orsakerna bakom mobbningen 
för att kunna få stopp på den. 
 
 



  

 
Hur kan skolor arbeta förebyggande mot mobbning? 
 
De förebyggande åtgärder som lärarna som jag intervjuade presenterade var ganska lika och 
de verkade genomtänkta. De flesta övningarna som de berättade om fanns även med i den 
litteratur som jag studerade. 
 
Tina, Lena och Barbro som följde en förebyggande modell behövde inte hitta på så många 
andra övningar och åtgärder. Men även Marita som inte följde någon modell hade många bra 
rutiner som verkade fungera både för elever och personal, t ex kompissamtal och klasstödjare. 
Marita upplevde att det förebyggande arbetet hon bedrev förbättrat klimatet i klassen. Deras 
samtal och samarbetsövningar har gett eleverna en modell för konfliktlösning och de klarar av 
att lösa sina problem. Barbro, Lena och Marita poängterar även vikten av att barnen känner att 
det finns vuxna att prata med och som lyssnar på dem och tar dem på allvar. 
 
Alla åtgärder är inte riktigt likadant utformade på alla skolor och det kan bero på sådana 
faktorer som skolans storlek och klassammansättningar. Jag reagerade dock mot att det på 
Byviksskolan, där det fanns 500 � 600 elever i år f � 9,  ibland bara fanns en rastvakt ute. 
Visserligen hade nog inte alla elever rast samtidigt, men skolgården är för stor för att en 
ensam vuxen ska kunna täcka alla �dolda� platser. 
 
Tidigare nämnda forskare verkar ganska överens om vilka övningar som är bra förebyggande 
åtgärder och det som är det centrala i de flesta övningarna är samtalet. Det tror jag är mycket 
viktigt eftersom ett ämne som mobbning kan väcka många och starka känslor. 
 
Aarland (1988) skriver angående skolmiljön att klassrummet bör utsmyckas med växter, 
färger och bilder. Detta är både trevligt och mysigt men man bör också tänka på att det finns 
många barn som detta inte alls passar för och som istället får svårt att koncentrera sig och blir 
oroliga. Som lärare får man göra en avvägning utifrån de elever man har och vad som passar 
dem. 
 
Jag har presenterat många olika åtgärder för att förebygga mobbning i mitt arbete, men tanken 
är inte att man som lärare ska behöva göra allihop. Jag anser att man ska välja ut de övningar 
som passar både läraren och eleverna och som inte känns betungande att genomföra. 
 
Vad finns det för modeller som skolor kan använda för att förebygga mobbning? 
 
Det finns ganska många modeller för det förebyggande arbetet mot mobbning. De modeller 
som jag presenterade i mitt arbete verkar bra och innehållsrika. De är dock lite olika 
utformade och har olika strategier för hur man ska förebygga mobbning. Jag anser att man 
som lärare kan arbeta efter en modell som passar för sina elever eller så kan man kombinera 
olika delar från två eller flera modeller som har olika inriktning. Man kan t ex välja Charlie-
projektet som innehåller många lärarledda övningar, och Mombus där det är eleverna som 
hjälper till att upptäcka och förebygga mobbning genom att vara klasstödjare. 
 
Den modell som jag har sett mest av är Charlie-projektet, för den användes både av Tina och 
Lena som jag intervjuade. Jag tycker att modellen verkar bra, både undervisningsmaterialet 
och lärarhandledningen eftersom den enligt Tina och Lena uppfyller det förebyggande syftet 
och att den är lätt att integrera i undervisningen. Det var givande övningar och barnen verkade 
tycka att de var mycket roliga och jag tror verkligen att de förebygger mobbning. 



  

På Byviksskolan arbetade de efter en modell som de kallade KATO och som de utarbetat 
själva. Den verkade också uppfylla sitt syfte som en förebyggande modell och innehållet i 
KATO skilde sig inte så mycket från de andra modellerna, så det är möjligt att de har tittat på 
och plockat från dem. 
 
Hur kan skolors handlingsplaner mot mobbning se ut? 
 
Alla skolor ska utforma en mobbningsplan och se till att den följs. Den ska även utvärderas 
med jämna mellanrum och uppdateras om det behövs. Alla lärare som jag intervjuade 
arbetade på skolor med väl utarbetade mobbningsplaner och de verkade arbeta efter dem på 
bästa sätt. På Byviksskolan hade de en separat handlingsplan för den förebyggande modell, 
KATO, som de själva hade utarbetat. På de övriga skolorna ingick det förebyggande arbetet i 
de ordinarie mobbningsplanerna. De innehöll många bra och viktiga saker som t ex 
fadderverksamhet, kompisvakter, trivselregler och rastvakter. Många av dessa åtgärder som 
handlingsplanerna tog upp fanns även omnämnda i litteraturen som förslag på bra 
förebyggande åtgärder.  
 
Alla handlingsplaner, förutom den på Tomteboskolan, tog upp vikten av att informera 
föräldrar om det förebyggande arbetet. Det tror jag är viktigt för handlingsplanen ska vara 
något som skolan ska kunna visa upp för föräldrar som en försäkran att de arbetar aktivt inom 
detta område och att de tar hand om deras barn på bästa sätt. Något som jag reagerade på var 
att det bara var en skola, Mårdskogsskolan, som i sin handlingsplan även tog upp att de vuxna 
på skolan ska kunna känna sig trygga. 
 
 
6.2 Avslutning 
 
Det har varit spännande att komma ut på skolor och intervjua lärare om hur de arbetar för att 
förebygga mobbning. Det är även roligt att det fanns så pass mycket litteratur som tog upp 
just den förebyggande delen med övningar som visade sig förankrade i verkligheten. Jag 
känner verkligen att det har varit nyttigt att göra detta arbete och att jag kommer ha stor 
användning för det på vilken skola jag än kommer att arbeta på. Det känns som om det är ett 
mycket aktuellt ämne och det är varje skolas skyldighet att se till att ingen mobbning 
förekommer och att eleverna kan känna sig trygga i skolan. 
 
Eftersom jag i detta examensarbete har utgått från ett lärarperspektiv vore det intressant att 
göra en undersökning av elevernas uppfattning om det mobbningsförebyggande arbetet. Vad 
anser elever är mobbning? Vad vill eleverna själva göra för att förhindra mobbning? Vad vill 
de att vuxna ska göra? Vad tycker eleverna om det mobbningsförebyggande arbetet som 
bedrivs på skolan idag? 
 
Jag skulle även vilja fördjupa mig i orsakerna bakom mobbningen. Vad är det som får vissa 
elever att behandla sina skolkamrater så respektlöst? Om man hade kunskaper om dessa 
bakomliggande faktorer skulle det kanske bli lättare att utarbeta det förebyggande arbetet mot 
mobbning. 
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