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SAMMANFATTNING 
 
Eftersom mobbning tyvärr alltid är aktuellt valde jag det som ämne till mitt examensarbete. Jag har 
fokuserat på vad det finns för metoder för att såväl förebygga som att stoppa uppkommen mobbning. 
Detta har jag i första hand gjort genom att läsa litteratur. Dessutom har jag skaffat mig en uppfattning 
om hur man arbetar mot mobbning ute på fältet genom att läsa de lokala handlingsplanerna från fem 
olika grundskolor. Avslutningsvis har jag själv, utifrån min nyvunna kunskap, utarbetat ett förslag till 
handlingsplan mot mobbning. 
 
I stort visar undersökningen att ett system med ett mobbningsteam bestående av vuxna, kompletterat 
med kamratstödjare bland eleverna verkar vara en väl använd och fungerande utgångspunkt i arbetet 
mot mobbning. Likaså tycks ett strukturerat samtal med mobbaren i enrum vara en beprövad och 
effektiv metod för att stoppa uppkommen mobbning.
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Mobbning är ett problem som, tyvärr, alltid är aktuellt på våra skolor. Jag tycker att det är en 
självklarhet att alla elever ska kunna känna sig trygga och väl till mods i skolan. Trots allt är ju 
barnen/ungdomarna tvungna att gå i skolan, och tillbringar en stor del av sin tid där. En elev som blir 
mobbad och/eller utfrusen ur gemenskapen kan rimligtvis inte känna sig trygg och tillfreds. Därför 
bestämde jag mig, efter en hel del funderande, på att välja mobbning som ämne till mitt 
examensarbete.  
 
Det finns många olika saker att fokusera på inom ämnet. Jag har valt att titta närmare på hur man 
praktiskt kan förhindra att mobbning uppstår och hur man kan stoppa uppkommen mobbning. Att jag 
valde just den inriktningen och inte något annat, till exempel att ta reda på varför vissa barn blir 
inblandade i mobbning och hur många på en skola det i genomsnitt rör sig om, beror på att jag ville 
göra mitt examensarbete till ett konkret verktyg som jag kan använda när jag börjar arbeta som lärare. 
En genomtänkt handlingsplan mot mobbning tror jag kan vara ett sådant verktyg. 
 
Jag vill också passa på att så här inledningsvis tillägga att jag tyvärr inte haft någon möjlighet att 
bifoga några bilagor i denna nätversion av mitt arbete. Den som är intresserad av bilagorna hänvisas 
till den tryckta versionen, som skall finnas på Universitetsbiblioteket. 
 
 
2. SYFTE 
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur man kan arbeta förebyggande mot mobbning samt hur man 
kan stoppa uppkommen mobbning. Ett mål med arbetet är att jag, med hjälp av de idéer och den 
kunskap som litteraturstudier mm har givit mig, ska författa en handlingsplan mot mobbning. 
 
 
3. METOD 
 
För att få kunskap om hur man förebygger och bekämpar mobbning har jag framförallt läst litteratur. 
Jag började med att skumläsa ett större antal böcker i ämnet, för att sedan välja ut tre som jag har läst 
noga och som jag refererar till genom hela arbetet.  
 
Jag har även deltagit vid både en studiedag och en aulaföreställning som leddes av Friends. Friends är 
ett företag som drivs utan vinstintresse och i stiftelseform, och som åker runt till olika skolor och 
hjälper till att starta upp ett effektivare arbete mot mobbning.  
 
Dessutom har jag studerat de lokala handlingsplanerna mot mobbning från fem skolor i 
Linköpingstrakten. Detta har jag gjort för att få inblick i hur det arbetas mot mobbning ute på fältet. 
 



4. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
4.1. Förebyggande åtgärder 
 
4.1.1. Dan Olweus 
 
I Dan Olweus metod för att stoppa mobbning är det förebyggande arbetet mycket viktigt. Han 
presenterar i sin bok ”Mobbning, vad vi vet och vad vi kan göra” ett åtgärdsprogram mot mobbning 
som omfattar tjugo punkter. De första tretton, de som återfinns under rubrikerna Åtgärder på skolnivå 
respektive Åtgärder på klassnivå, är av mer förebyggande art medan de sista sju, Åtgärder på 
individnivå, är av ingripande art och avsedda att användas när en mobbningssituation har uppstått. I 
detta kapitel kommer de tretton första punkterna att behandlas medan de sista sju punkterna tas upp i 
kapitlet om åtgärder mot uppkommen mobbning. Jag väljer ändå att här kortfattat presentera Olweus 
åtgärdsprogram i sin helhet för att göra det hela överskådligt för läsaren. 
 
Olweus åtgärdsprogram mot mobbning: 
 
Åtgärder på skolnivå: 
¤ Studiedag 
¤ Bättre rastvaktsystem och ökat ingripande 
¤ Översyn av skolgården 
¤ Attraktivare utemiljö 
¤ Upprättande av kontakttelefon 
¤ Allmänt föräldramöte 
¤ Miljöutvecklingsgrupper för lärare (arbetslag) 
¤ Studiecirklar i hem- och skola-föreningar 
 
Åtgärder på klassnivå: 
¤ Klassregler angående mobbning – tydliggörande, beröm och sanktioner 
¤ Klassråd 
¤ Inlärning genom samarbete 
¤ Gemensamma, positiva aktiviteter 
¤ Klassföräldramöte och enskilda samtal 
 
Åtgärder på individnivå 
¤ Allvarliga samtal med mobboffer och mobbare 
¤ Samtal med föräldrar till inblandade elever, eventuellt tillsammans med eleverna 
¤ Användning av fantasi (lärare och föräldrar) för att hjälpa mobbade resp mobbande elever 
¤ Hjälp från ”neutrala” elever i klassen 
¤ Hjälp och stöd till föräldrar 
¤ Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade resp mobbande barn 
¤ Byte av klass eller skola 
(Olweus 1986 s 44). 
 
Målet med detta åtgärdsprogram är att skapa bättre kamratrelationer på skolan samt att minska eller 
helt förhindra mobbning i och utanför skolan. I begreppet mobbning inbegrips här både direkt 
mobbning (slag, glåpord etc) och indirekt mobbning (utfrysning etc) (Olweus 1986 s 45). 
 
4.1.1.1. Åtgärder på skolnivå 
 
Studiedag 
Som upptakt när en skola vill starta upp ett mer systematiskt arbete mot mobbning föreslår Olweus en 
studiedag, där målet är att gemensamt utforma en handlingsplan mot mobbning för den aktuella 
skolan1. Vid denna studiedag är det önskvärt att elevvårdspersonal samt föräldra- och 
elevrepresentanter deltar. Det är viktigt att handlingsplanen blir konkret, detaljerad och genomarbetad, 
varför det är av stort värde att man avsätter tillräckligt med tid för detta arbete. Författaren påpekar här 
                                                 
1 Numera är det lagstadgat att varje skola SKALL ha en handlingsplan mot mobbning  



att när man skriver handlingsplanen ska man ta de åtgärder som han föreslår i sin bok som just förslag 
och riktlinjer och att de kan behöva anpassas till de förhållanden som råder på den aktuella skolan 
(Olweus 1986 s 48). 
 
Rastvaktsystem och utemiljö 
Undersökningar har visat att skolan är den vanligaste platsen där mobbning utförs, inte vägen dit eller 
hem (Olweus 1986 s 20-21). Det har också visat sig att mobbning förekommer i lägre grad på de 
skolor där man har många vuxna bland eleverna ute på rasterna. Det är alltså av stor vikt i arbetet mot 
mobbning att skolan har ett välfungerande rastvaktsystem. Dock räcker det inte att de vuxna bara finns 
där, de måste även vara beredda att gripa in, markera och säga ifrån om de ser en misstänkt 
mobbningssituation. Även om de inblandade eleverna samtliga hävdar att det hela bara var på skoj 
finns det all anledning att hålla ögonen lite extra på dem. Ofta kan man genom tonfall, minspel etc 
märka om det verkligen bara rör sig om skoj. Det är dock definitivt bättre att ingripa en gång för 
mycket än en för lite, dels för att försäkra sig om att det inte rör sig om mobbning och dels eftersom 
det innebär att de vuxna markerar att mobbning inte godtas. Om en vuxen å andra sidan ser en 
mobbningssituation och låter bli att ingripa är det lika med ett tyst godkännande av mobbningen. Det 
är också angeläget att de vuxna utväxlar information om vad som sker på rasterna. På så sätt kan 
tendenser till mobbning upptäckas och stoppas på ett tidigt stadium (Olweus 1986 s 48-51). 
 
Olweus menar vidare att det är viktigt med en attraktiv skolgård för att förhindra att mobbning 
uppstår. Om trevliga aktiviteter erbjuds finns det ju annat, som förhoppningsvis är roligare, att göra än 
att mobba. Det är också viktigt att rastvakterna har extra koll på eventuella undanskymda platser på 
skolgården och på toaletterna, där det annars är risk att mobbning försiggår utan att upptäckas (Olweus 
1986 s 52). 
 
Kontakttelefon 
Det är inte säkert att barn som är inblandade i mobbning eller deras föräldrar har någon självklar 
person på skolan att vända sig till. Kanske har man inte fullt förtroende för klassföreståndaren eller så 
vill man i alla fall till en början kunna vara anonym. Därför föreslår Olweus att skolan upprättar en 
kontakttelefon med bestämda öppettider dit både elever och föräldrar kan ringa och prata med någon 
som är kunnig och engagerad i arbetet mot mobbning. Personen som svarar i den här telefonen har till 
uppgift att  försöka stimulera till ytterligare samtal och att på sikt försöka hjälpa till att lösa det 
aktuella fallet. Ibland kan det vara stöd nog att ha fått prata med någon som lyssnar och ger råd, och 
barnet eller föräldern vågar efter samtalet ta upp det hela med klassföreståndaren eller någon annan 
nyckelperson (Olweus 1986 s 53-54) 
 
Allmänt föräldramöte 
Olweus trycker starkt på vikten av ett gott samarbete mellan hemmet och skolan i arbetet mot 
mobbning. Därför föreslår han att man har ett allmänt föräldramöte där föräldrarna informeras om vad 
mobbning är, hur det kan uppstå och hur skolan vill arbeta för att stävja mobbning (Olweus 1986 s 54-
55). Om man har gjort den enkätundersökning bland eleverna som Olweus rekommenderar för att 
undersöka mobbningssituationen på skolan (Olweus 1986 s 11), kan det vara lämpligt att redovisa 
resultatet av den vid detta tillfälle. Man bör även upplysa om att kontakt kan komma att tas med 
hemmen även vid lindrigare incidenter för att upprätthålla en öppen och positiv attityd (Olweus 1986 s 
55). Efter föräldramötet bör ett protokoll över vad som sades och bestämdes skickas ut till föräldrarna. 
Om man bestämt sig för att följa upp det allmänna föräldramötet med klassföräldramöten är det viktigt 
att understryka detta. Fler föräldramöten ger ju de föräldrar som inte hade möjlighet att närvara på  det 
första mötet ytterligare chanser att engagera sig i det fortsatta arbetet ( Olweus 1986 s 56). 
 
Miljöutvecklingsgrupper 
Olweus föreslår att lärarna delas in i s k miljöutvecklingsgrupper om fem till tio personer. Alla lärare 
ska vara med i en grupp. Gruppen ska träffas regelbundet och diskutera i första hand 
mobbningssituationen på skolan och eventuella åtgärder, samt även andra saker så som 
diciplinproblem, kontakt mellan hem och skola mm. Syftet med dessa grupper är att lärarna ska kunna 
ta del av varandras erfarenheter och känna att de har stöd av varandra i gruppen. Om det inte är möjligt 
att låta alla lärare ingå i grupper bör i alla fall en grupp bestående av de lärare som känner sig särskilt 
intresserade bildas. Om man, som Olweus önskar, har flera miljöutvecklingsgrupper på skolan är det 
bra grupperna då och då, t ex vid en studiedag, utväxlar information med varandra. Det är också av 



stor vikt att samtliga lärare på en skola intar någorlunda samma hållning mot mobbning så att alla både 
elever och lärare så att säga vet vad som gäller (Olweus 1986 s 56-58) 
 
Hem- och skola- grupper 
Hem- och skola- föreningarna kan ordna studiecirklar och dylikt för föräldrar som vill lära sig mer om 
hur man upptäcker och stoppar mobbning etc. Om både lärare och föräldrar har ungefär samma 
hållning mot mobbning ökar möjligheterna att stoppa den (Olweus 1986 s  59). 

 
4.1.1.2. Åtgärder på klassnivå 

 
Klassregler angående mobbning 
Här vill Olweus visa på vikten av att ha ordningsregler inom klassen för att hindra mobbning. De tre 
regler han föreslår är: 
 
¤ Vi ska inte mobba andra  
¤ Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade 
¤ Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma 
 
Dessa regler tar upp såväl direkt som indirekt mobbning och utfrysning (Olweus 1986 s 60). 
 
Det är viktigt att eleverna verkligen förstår innebörden av dessa regler och vilka beteenden man vill 
förhindra respektive uppmuntra. En videokassett kan visas för att tydliggöra dessa beteenden, Olweus 
föreslår Mobbing, scener fra barns hverdag (Kirke und undervisningsdepartement, Oslo 1983). Denna 
kassett finns med svensk text. Andra sätt att öka elevernas medvetenhet kring ämnet mobbning kan 
vara att arbeta med enklare rollspel eller utifrån skönlitteraturen. På detta sätt vill man få eleverna att 
känna empati med den som blir mobbad samt få en grund för diskussion i klassen. Det är viktigt att ta 
upp den indirekta mobbningen, utfrysningen, samt poängtera för eleverna att även den som passivt 
medverkar till mobbning, d v s  att inte säger ifrån eller säger till någon vuxen när man ser någon som 
blir utsatt för trakasserier, också är medskyldig till mobbningen (Olweus 1986 s 61). 

 
Beröm och sanktioner 
Forskning har visat att det ofta förekommer för lite beröm i skolan. En positiv och berömmande attityd 
från lärarens sida skapar mer positiva elever och en bättre anda i klassen. Ofta glömmer man bort att 
berömma de elever som uppfattas som stökiga och jobbiga trots att de också gör mycket som förtjänar 
ett erkännande. Elever som lätt agerar aggressivt ska ha beröm när de lyckas stå emot. Det är också 
lättare för eleven att ta till sig kritik när han eller hon gjort något icke önskvärt om han eller hon 
känner sig uppskattad i övrigt (Olweus 1986 s 64-65). 
 
Oftast räcker det inte med att använda mycket beröm för att få aggressiva elever att förändra sitt 
beteende. Därför behöver man ha sanktioner att ta till mot elever som trots samtal och liknande 
insatser fortsätter att uppträda aggressivt. Olweus poängterar dock vikten av att hela tiden berömma 
det eleverna gör bra. Sanktionerna ska vara lätta att genomföra. Några exempel på lämpliga sanktioner 
kan vara allvarligt, enskilt samtal med eleven, att eleven måste hålla sig i närheten av rastvakten under 
rasterna eller att beröva eleven något privilegium. Ett konsekvent regelsystem i skolan kan vara till 
hjälp för de aggressiva eleverna, då det kan hjälpa dem att lära sig ta hänsyn till andra människor och 
senare i livet respektera samhällets lagar (Olweus 1986 s 65-67). 
 
Klassråd 
Klassråd bör hållas regelbundet, Olweus föreslår en gång i veckan, och en högt prioriterad punkt ska 
vara den sociala situationen i klassen och eventuella mobbningstillbud. Detta håller medvetenheten 
och intresset för dessa problem levande (Olweus 1986 s 67-68). 
 
Inlärning genom samarbete2 
Detta är en speciell metod  för grupparbete som utvecklats i USA och som Olweus beskriver utförligt 
(Olweus 1986 s 69-73). Här3 har läraren möjlighet att sätta ihop grupperna på ett sådant sätt att 
lågstatuseleverna hamnar grupper med medlemmar som förhoppningsvis kan hjälpa till att stärka deras 

                                                 
2 Detta begrepp torde kunna gälla för vidare än vad som avses i Olweus bok. 
3 som vid alla former av grupparbete  



självförtroende, och mobbarna i grupper med starka, trygga elever som inte ställer upp på trakasserier 
(Olweus 1986 s 70). 
 
Positiva aktiviteter 
Det är viktigt att skapa god stämning i klassen, och ett effektivt sätt för detta är att anordna olika 
positiva aktiviteter för klassen. Dessa aktiviteter kan vara klassfester, utflykter mm där huvudsyftet är 
att ha trevligt tillsammans. Det är också en bra möjlighet för föräldrarna att deltaga. Dock ska man 
vara medveten om att det kan kännas ännu värre för en utfryst eller mobbad elev i dessa situationer, så 
det gäller som lärare att vara lyhörd och på ett taktfullt sätt få alla med i gemenskapen (Olweus 1986 s 
73-74). 
 
Klassföräldramöten4  
Det är värdefullt att ha möten med föräldrar och eventuellt även barnen i klassen där man pratar om 
mobbning, både generellt och om den rådande situationen i klassen. Här bör man som lärare betona 
vikten av att föräldrarna tar avstånd från mobbning och att de samtalar med sina barn om hur de har 
det i skolan, om de själva är inblandade i mobbning, om de känner till någon som blir mobbad och 
ansvaret vid passiv medverkan till mobbning, d v s att låta bli att säga ifrån och säga till. Kanske kan 
man uppmuntra sitt barn att umgås litegrann med någon elev som verkar ha hamnat utanför (Olweus 
1986 s 74-76).  

                                                 
4 I detta avsnitt tar Olweus även upp det enskilda samtalet, något som jag väljer att ta upp i kapitlet om åtgärder 
mot uppkommen mobbning. 



4.1.2. Österholmsmodellen 
 
I boken ”Att stoppa mobbning går” presenterar författarna Anncha Lagerman och Pia Stenberg det sätt 
som de arbetar mot mobbning på vid den skola där de båda är verksamma; Österholmsskolan i 
Stockholm.  
 
Enligt Österholmsmodellen börjar det förebyggande arbetet med att man bildar ett mobbningsteam 
bestående av vuxna på skolan, både lärare och elevvårdspersonal. Teamet bör ha både kvinnliga och 
manliga medlemmar då det kan underlätta att en person av ett visst kön håller i vissa samtal och 
situationer med eleverna. I en del kulturer kan till exempel inte en pojke ta en tillsägelse från en 
kvinna. Mobbningsteamet måste få omfattande och god utbildning och träning. Det finns många olika 
utbildningsalternativ att välja på (Lagerman/Stenberg 1994 s 10). 
 
Nästa steg är att utse klasstödjare. I varje klass får eleverna anonymt rösta fram två klasstödjare, helst 
en flicka och en pojke. Dessa elever bör vara elever som har auktoritet och  ett positivt sätt. 
Klasstödjarnas uppgifter är att säga till elever som mobbar att sluta, och/eller säga till någon i 
mobbningsteamet när de upptäcker någon form av mobbning så att mobbningsteamet kan ta tag i 
situationen. Regelbundna möten ska sedan hållas mellan mobbningsteam och klasstödjare för att 
diskutera hur arbetet går (Lagerman/Stenberg 1994 s 10). 
 
Alla elever och föräldrar ska få information om hur skolan arbetar mot mobbning. Författarna föreslår 
att man lämnar ut en informationsbroschyr5 till alla nya föräldrar på skolan. Denna broschyr bör 
överlämnas vid ett personligt möte, förslagsvis vid ett föräldramöte. I broschyren bör det finnas namn 
på kontaktpersoner på skolan (Lagerman/Stenberg 1994 s 10). 
 
För att få en uppfattning om mobbningssituationen på skolan genomförs enkätundersökningar i alla 
klasser (Lagerman/Stenberg 1994 s 10). Författarna ger exempel på olika enkäter beroende på vilken 
åldersgrupp man riktar sig till6. Enkätundersökningen genomförs både på hösten och på våren för att 
de om någon förändring verkar ha skett. Eleverna bör inte få skriva sitt namn på lappen, då 
anonymiteten är viktig för att alla ska våga svara ärligt. De ska också sitta så att de inte kan se vad de 
andra skriver när de fyller i enkäter eller när de gör de vänskapsövningar som jag kommer att ta upp 
lite längre fram (Lagerman/Stenberg s 21). 

                                                 
5 Se bilaga 1. 
 
6 Se bilaga 2. 



 
4.1.2.1. Förebyggande åtgärder/skolregler enligt Österholmsmodellen: 
 
¤ Ha regelbundna lektioner för att påverka attityder i fråga om mobbning 
¤ Låt aldrig eleverna dela in i grupper eller lag själva. Tillåt inte heller att de delar ut inbjudningskort 
till fester i skolan. Det finns alltid de som blir valda sist eller inte blir bjudna. 
¤ Ha många rastvakter, särskilt på undangömda ställen. Håll särskilt koll på undangömda ställen. 
Informera rastvakterna om vilka barn som brukar mobba eller bli mobbade så att man kan hålla extra 
kolla på dessa barn. 
¤ Ha många rastaktiviteter. Om barnen har för lite att göra ökar risken för mobbning. 
¤ Säg alltid ifrån när ni ser barn som bråkar. Även om de säger att det är på skoj ska man säga åt dem 
att sluta. ”Vi skojar inte på det sättet i vår skola” är ett förslag på en användbar replik i en sådan 
situation. 
¤ Tillåt aldrig nedsättande kommentarer, suckar, miner etc. 
¤ Visa aldrig någon film e d med mobbningsscener. Risken finns att barnen hämtar inspiration till 
vidare mobbning. 
¤ Dela ut den tidigare nämnda föräldrabroschyren. 
¤ Påminn barnen i början av varje termin om att de ska berätta för någon vuxen om de själva eller 
någon annan blir mobbad. Påpeka att detta inte är skvaller, utan att hjälpa. Berätta även att mobbarna 
inte får något straff utan att ni bara talar med dem, och att det finns ett speciellt mobbningsteam på 
skolan.  
¤ Observera tysta och tillbakadragna barn och hur de blir behandlade av de andra. Ofta blir tysta, 
tillbakadragna barn utsatta för mobbning. 
¤ Låt den lokala polisen komma och informera om att mobbning är lika med misshandel och sålunda 
ett brott även om det begås i skolan och mellan elever 
(Lagerman/Stenberg 1994 s 14-15). 
 
Lagerman/Stenberg ger även ett förslag på en arbetsplan i det förebyggande arbetet mot mobbning i 
klassen, som är avsedd att löpa över hela året. Samtliga vänskapsövningar som tas upp finns bifogade 
som bilagor. 
 
4.1.2.2. Arbetsplan, förebyggande arbete mot mobbning 
 
Augusti: Informera om mobbningsarbetet på skolan, dela ut föräldrabroschyr, utse nya klasstödjare i 
de fall det inte redan finns väl fungerande sådana. Påminn gamla lärare om hur mobbningsteamet 
fungerar, informera nya. 
September: Lär känna varandra-övning7. Enkätundersökning8. Spara enkäterna. 
Oktober: Uppföljning av enkäten. Om den visat att mobbning förekommer, ta reda på så mycket som 
möjligt och arbeta med det. 
November: Vänskapsövning 19. Diskussionsövning. 
December: Vänskapsövning 210. Enskild övning. 
Februari: Vänskapsövning 311. Diskussionsövning. 
Mars: Vänskapsövning 412. Enskild övning. 
April: Enkäten upprepas. Nu kan man jämföra med den första enkäten och se om läget ändrats något 
sedan i höstas. 
Maj: Uppföljning av enkäten 
(Lagerman/Stenberg 1994 s 16). 

                                                 
7 Se bilaga 3. 
8 Se bilaga 2. 
9 Se bilaga 4. 
10 Se bilaga 5. 
11 Se bilaga 6 
12 Se bilaga 7. 



4.1.3. Gunnar Höistad 
 
”Det är skolans plikt att inte bara stoppa mobbning, trakasserier och våld utan även se till att detta 
aldrig inträffar. Betydelsen av det förebyggande arbetet kan därför inte nog betonas. Om inte skolan 
tar avstånd från alla former av negativt beteende och  arbetar aktivt förebyggande i klassen och i 
skolan, riskerar ett ingripande i en akut situation att bara bli en tillfällig lösning” (Höistad 2001 s 138).  
 
På detta sätt inleder Gunnar Höistad det avsnitt i sin bok ”Mobbning och människovärde” som 
behandlar förebyggande åtgärder mot mobbning. Höistad har utformat ett omfattande förebyggande 
åtgärdsprogram som omfattar såväl elever, föräldrar och personal och deras inställningar och attityder 
som fysiska miljöer och förutsättningar i skolan. Han menar att om en skola ska bli hågkommen av 
eleverna som en plats där man blev sedd och respekterad för den man är, bör den uppfylla de flesta  
kriterierna på den checklista som följer här. 
 
4.1.3.1 Den goda skolan- vad är det? Checklista: 
 
Allmänt: 
¤ Det finns en skriven policy för skolan. 
¤ Det finns en gemensam handlingsplan (som alla känner till) mot negativa beteenden. 
¤ Stämningen på skolan präglas av värme, empati, trygghet, tolerans och respekt. 
¤ Skolan är profilerad att vara en ”positiv och trygg zon” 
¤ Klimatet är trivsamt i skolan och i klassen 
¤ Det finns en ”vi-känsla” på skolan 
 
Personal: 
¤ Man har ett gemensamt förhållningssätt mot negativa beteenden. 
¤ De vuxna reagerar konsekvent mot negativa beteenden. 
¤ Man bagatelliserar eller förnekar aldrig mobbning eller negativa beteenden. 
¤ Personalen är engagerad och lyhörd (”man bryr sig”). 
¤ Inställningen till eleverna är positiv och uppmuntrande. 
¤ Det råder god stämning bland personalen. 
¤ Det råder god kontakt mellan hem och skola 
¤ Det finns många vuxna ute bland eleverna 
¤ Den vuxne reflekterar över sina attityder och värderingar gentemot eleverna. 
 
Skolledningen  
¤ visar personal och elever uppskattning. 
¤ är lyhörd för problem. 
¤ tar tag i de problem som uppstår, 
¤ är inte konflikträdd. 
¤ har förmåga att se och hantera konflikter. 
¤ visar medarbetarna respekt. 
¤ är tydlig och närvarande. 
¤ skapar delaktighet bland personal och elever. 
¤ är öppen för förändringar 
¤ får saker genomförda 
¤ kan ge - och ta emot - positiv kritik. 
¤ har regelbundna medarbetarsamtal 
(Höistad 2001 s 138-139). 



4.1.3.2. Hur man skapar ”den goda skolan” 
 
Hur skapar man då det som Höistad kallar Den goda skolan? Författaren delar in det förebyggande 
arbetet i sju punkter: 
 
¤ Varje vuxen på skolan måste börja med att de över sitt förhållningssätt till sig själv, sina 
medarbetare, eleverna och föräldrarna. 
¤ Stämningen inom personalgruppen undersöks 
¤ Skolans fysiska och psykiska miljö kartläggs 
¤ Diskussion om hur högt ribban ska läggas. Vad är OK och vad är inte OK? Vad är vi överens om? 
Är alla överens? (Förutsättningen för att genomförandet ska fungera). 
¤ Policy formuleras. 
¤ Profilering av skolans policy görs. 
¤ Praktiskt genomförande av policyn sker 
(Höistad 2001 s 140). 
 
Till att börja med måste man ta reda på hur elever och personal trivs på skolan, hur de upplever både 
den psykiska och fysiska miljön. Detta görs lämpligen med hjälp av enkäter och intervjuer (Höistad 
2001 s 140).  
 
Som vuxen måste man se på sig själv, sitt förhållningssätt till elever och kollegor, samt på sina 
värderingar och behov, både yrkesmässiga och privata. Detta eftersom självkännedom är ett av de 
viktigaste verktygen i förändingsarbetet på vägen mot en bättre skola (Höistad 2001 s 141).  
 
Vidare är det viktigt att stämningen i personalgruppen är god och öppen, samt att skolans fysiska miljö 
är tillfredsställande. Är toaletterna fräscha med fungerande lås? Hur är miljön i matsalen? Finns det 
fungerande uppehållsrum? I så fall, hur används de och hur är trivseln? Hur är det med 
omklädningsrummen? Går någonsin rastvakterna in där? Omklädningsrummet är annars en plats där 
mobbning lätt kan förekomma utan att någon vuxen märker det (Höistad 2001 s 142-144). 
 
Något som är väldigt angeläget är att ta reda på hur stämningen i klassen är. Är sammanhållningen 
god? Finns det ”kungar” och ”drottningar” i klassen. Om det finns starka ledare i en klass kan det vara 
han eller hon som i princip avgör hur de andra ska tycka. Att samtala med eleverna antingen enskilt 
eller i mindre grupper är det som brukar ge mest information.(Höistad 2001 s 144-145). Ett urval av de 
frågor Höistad föreslår följer här: 
 
¤ Förekommer kränkande kommentarer om utseende och klädsel på skolan? 
¤ Reagerar de vuxna mot detta? 
¤ Trivs du i klassen? 
¤ Finns det någon i klassen som inte har det bra? 
(Höistad 2001 s 145). 
 
När undersökningen är sammanställd och klar har man fått en bild av läget på skolan. Härifrån går 
man vidare till att diskutera hur man vill ha det på skolan och hur man ska nå dit. Det är nu det är dags 
att skriva en policy för skolan. Återigen ställs frågor till elever och personal för att få fram önskemål 
och förslag. Exempel på sådana frågor är: 
 
¤ Hur önskar vi att det skulle vara?  
¤ Vad behöver vi för att det ska bli bra? 
¤ Hur ska vi göra för att förändra de negativa inslagen i vår skolmiljö? 
¤ Vad kan du bidra med? 
¤ Vad kan andra bidra med?  
¤ Vad kan vi göra tillsammans? 
(Höistad 2001 s 146). 
 
4.1.3.3. Att skriva en policy för skolan 
 
Nu har man fått in svaren på även de sistnämnda frågorna, och det är dags att skriva ihop skolans 
policy. En förutsättning för en trovärdig policy är att alla har ett gemensamt förhållningssätt. Om 



någon eller några i personalen inte är nöjd med policyn måste de ändå ställa upp och inte motarbeta 
arbetet och idéerna. Detta för trovärdighetens och tydlighetens skull (Höistad 2001 s 147). 
 
En fråga som Höistad föreslår man kan ha som utgångspunkt i diskussionerna kring policyn är frågan 
om hur man vill att eleverna ska minnas skolan när de slutat. Diskussionerna ska utmynna i att man 
kan enas om några nyckelord som ska vara de grundstenar på vilka det dagliga livet i skolan vilar. 
Exempel på nyckelord kan vara empati, respekt, trygghet och självförtroende. När man enats om 
nyckelorden står följande moment på tur:  
 
¤ Att formulera en policy med dessa ord. 
¤ Att fundera ut hur man ska förankra policyn hos elever, föräldrar och allmänhet.  
¤ Hur ska man bära sig år för att förverkliga policyn.? 
(Höistad 2001 s 147) 
 
Ett exempel på en formulerad policy kan vara: 
 
¤ På den här skolan vill vi att alla ska känna och visa empati. Därför har vi återkommande samtal i 
klasserna om kamratrelationer. 
¤ På den här skolan vill vi att alla ska känna respekt. Därför motarbetar vi all form av mobbning. 
¤ På den här skolan vill vi att alla ska känna självförtroende. Därför motarbetar vi alla former av 
sänkningar (Höistad 2001 s 147-148). 
 
Sedan är det tid att diskutera och förankra policyn hos elever och föräldrar. Detta kan göras på många 
sätt, till exempel genom samtal i klasserna eller att man har en stor, gemensam samling med både 
elever, föräldrar och personal. Vid detta tillfälle kan det också vara lämpligt att ta upp vad som händer 
vid regelbrott etc. Vilken typ av sanktioner ska man ha om man ska ha sanktioner? Det är även mycket 
viktigt att man förvissar sig om att alla föräldrar verkligen fått ta del av policyförslagen, till exempel 
genom att de får hem ett exemplar av policyn och får skriva på att de tagit del av den, eventuellt med 
kommentarer (Höistad 2001 s 148-150). 
 
För att tydliggöra policyn kan alla, både elever och personal, få skriva under den som en form av 
manifestation. Policyn kan även hängas upp på en väl synlig plats på skolan. Efter en tid utvärderas 
policyn för att se hur utfallet blivit (Höistad 2001 s 150). 
 
4.1.3.4. Hur man förverkligar policyn 
 
Det är viktigt att alla inblandade deltar i arbetet och att man utnyttjar de resurser som finns. 
Exempelvis kan elevgrupper ta ansvar för miljö och trivsel på olika ställen såsom uppehållsrum, 
matsal etc. Detta kan föra det goda med sig att klotter och annan förstörelse minskar. Vidare kan 
intresserade föräldrar engageras till olika uppdrag inom skolan. Kanske kan de fungera som extra 
rastvakter eller hjälpa till att genomföra olika aktiviteter som ökat trivseln på skolan. Även pensionärer 
är en outnyttjad grupp. Kanske kan man hitta en lämplig klassmormor eller klassmorfar som kan 
finnas som resurs som en trygg person i skolan/klassen (Höistad 2001 s 151-152). 
 
En mycket stor del i att förebygga mobbning handlar om att arbeta med empati. Hur väl barnets 
förmåga att känna empati är utvecklad beror mycket på vad han eller hon har fått med sig hemifrån. 
Det är då i ännu högre grad skolans uppgift att hjälpa barnet till att kunna känna med andra människor. 
Empati utvecklas genom flera olika faktorer. Dels måste barnet själv få uppleva att hans eller hennes 
känslor bli uppmärksammade, t ex att man blir tröstad när man är ledsen, dels måste man ha 
förebilder, vuxna som barnet de ser agerar på ett bra sätt mot andra människor. Sedan måste det till 
kunskaper om hur andra kan reagera på olika saker, t ex på ens eget beteende (Höistad 2001 s 152-
155). Det är även viktigt att barnet får beröm när han eller hon agerar gott. Att inför gruppen påpeka 
ett barns goda beteende förstärker det goda beteendet. Detsamma gäller negativa beteenden, de 
förstärks också om man påpekar dem inför kamraterna. Alltså kan och ska man ge beröm offentligt, 
medan kritik ska ges enskilt (Höistad 2001 s 157-158). 
 
Om vi går tillbaka till hur man kan arbeta i skolan med empatiutveckling menar Höistad att det är 
fördelaktigt att göra det inom klassen. På så sätt kan eleverna få reaktioner på både sitt beteende, sina 
tankar och sina känslor. Att förstå att man inte är ensam om tankar och känslor ger förstärkning och 



bekräftelse. Detta är ofta extra viktigt för de elever som känner sig ensamma. Dessa samtal förbättrar 
ofta gemenskapen i klassen, man förstår varandra bättre och negativa konflikter förebyggs. Det är 
lämpligt att hålla dessa samtal regelbundet. Man måste också komma överens om vissa regler som ska 
gälla vid dessa tillfällen. Sådana regler kan vara att alla ska lyssna på varandra, att ingen får ta upp all 
tid och att man ska visa respekt för varandras åsikter. Det är också viktigt att man inte kommer att 
prata om allt för privata saker som t ex familjen. I så fall ska läraren gå in och  avbryta (Höistad 2001 s 
155-156). 
 
Några frågor man kan använda för att komma  i gång och för att få struktur på samtalet är: 
 
¤ Har du gjort något du är stolt över i veckan? 
¤ Har du gjort något du ångrar? 
¤ Har du gjort någon ledsen? 
¤ Har du gjort någon glad? 
(Höistad 2001 s 156). 
 
Om någon t ex berättar om något som gjort henne eller honom ledsen ska man som lärare fråga de 
andra om de också skulle blivit ledsna över samma sak. På så sätt får man igång en diskussion och 
barnet som berättat om sin känsla får feedback (Höistad 2001 s 156). 
 
Om barnet inte har lärt sig att känna empati skuldbelägger man honom eller henne bara genom att säga 
saker som ”förstår du inte hur det känns?” om han eller hon har gjort någon annan ledsen på ett eller 
annat sätt. Om barnet inte kan sätta sig in i hur någon annan känner kan han eller hon inte förstå hur 
något känns för någon annan. I stället ska man försöka förklara varför personen i fråga blivit ledsen 
eller arg: ”När du sa så/gjorde så mot honom/henne blev han/hon ledsen därför att…” Den här typen 
av förklaring ger en förståndsmässig förståelse som senare kan utvecklas till insikt på det 
känslomässiga planet (Höistad 2001 s 157).  
 
Höistad påpekar också vikten av att eleverna lär sig att sätta gränser. Barn som har svårt att säga nej 
måste uppmuntras till att våga göra det. Varje barn måste veta vad som är OK för just honom/henne 
och vad som inte är det. Barnen ska även lära sig att respektera varandra och varandras gränser samt få 
förståelse för att det som är OK för en person kanske inte är OK för alla, och att vad som är OK för 
någon kan skifta beroende på hur allt annat runt omkring är just den dagen (Höistad 2001 s 160-161). 
 
Höistad ger i sin bok många konkreta tips på hur man kan arbeta med eleverna för att förändra 
negativa attityder och beteenden. Bland annat föreslår han att man kan arbeta med samtal i grupp med 
enbart tjejer respektive killar för att få bukt med eventuella tendenser till könsmobbning och tråkig 
jargong och för att få eleverna att lära sig att respektera varandra som människor. Det bör vara en 
kvinna som leder samtalen i tjejgruppen och en man i killgruppen. Exempel på frågor man kan ta upp 
är: 
 
¤ Vilka ord finns för pojke/flicka- Vilka är positiva? Negativa? Hur känns det att få höra sådana 
negativa ord? 
¤ Hur vill ni att pojkar/flickor ska vara? 
¤ Hur vill ni vara själva? 
 
Höistad föreslår att man skriver upp det som diskuteras på träffarna på ett blädderblock så att det blir 
säkert dokumenterat, och efter några träffar ses tjejgruppen och killgruppen och pratar om vad de  
kommit fram till. Detta kommer förhoppningsvis att leda till större förståelse och respekt mellan 
könen (Höistad 2001 s 165-168).  
 
Författaren ger även tips på olika värderingsövningar som man kan arbeta med tillsammans med 
eleverna för att träna på att uttrycka åsikter, lyssna på andra, reflektera och ta ställning, samt bearbeta 
attityder. Det är viktigt att ha en samtalsledare som fördelar ordet och som ser till att diskussionen inte 
går över i personangrepp etc (Höistad 2001 s 175-180). 
 
Höistad föreslår även att man på skolan ska ha både ett mobbningsteam bestående av vuxna, samt 
kamratstödjare bland eleverna (Höistad 2001 s 111). Mobbningsteamet och kamratstödjarna 
organiseras på ungefär samma sätt som i Österholmsmodellen och som hos Friends, varför jag inte går 



närmre in på det arbetet här. I likhet med Olweus föreslår även Höistad att man kan öppna en 
kontakttelefon dit man kan ringa anonymt och prata om mobbning. Man kan även ha en låst brevlåda 
på skolan där eleverna kan lämna lappar och tala om t ex att man vet någon som mobbar eller blir 
mobbad (Höistad 2001 s 117-118). 



 
 
4.2. Direkta åtgärder mot uppkommen mobbning 
 
4.2.1. Dan Olweus 
 
Olweus menar att det inte finns behov av någon speciell samtalsteknik eller några terapeutiska knep 
för att stoppa mobbning. Det räcker i allmänhet med att klassföreståndaren tar kontakt med de 
inblandade eleverna och eventuellt deras föräldrar och tydligt markerar att mobbning inte tolereras. 
Dessutom måste klassföreståndaren förstås se till att det verkligen sker en förändring. Detta görs 
lämpligen genom skärpt observation, klassråd och sanktioner (Olweus 1986 s 78). Här följer nu de sju 
punkter, ”Åtgärder på individnivå” som syftar till att stoppa uppkommen mobbning och som Olweus 
tar upp i sitt åtgärdsprogram. 
 
4.2.1.1. Åtgärder på individnivå 

 
Allvarliga samtal med mobboffer och mobbare 
När ett mobbningsfall blivit känt ska klassföreståndaren ha allvarliga samtal med mobbaren/mobbarna. 
Detta görs lämpligen i enrum och under sådana förutsättningar att de berörda inte får möjlighet att 
prata ihop sig innan samtalen. När man talat med alla kan det vara bra att samla dem i grupp för att på 
nytt klargöra att mobbningen måste upphöra och att kraftigare metoder kommer att tas till om inte så 
sker (Olweus 1986 s 80).  
 
Man ska även prata med offret. Det bästa är om man kan få dennes medgivande innan man pratar med 
mobbarna. Detta är emellertid inte säkert att man får, då offret kan frukta repressalier från mobbarna 
och därför inte vill gå med på att de vuxna agerar. I så fall får man agera utan offrets samtycke. Oftast 
blir mobboffren ändå lättade över att någon vuxen tar tag i saken så att den kommer upp i ljuset. Man 
måste dock vara mycket noga med att värna om mobboffrets säkerhet och trygghet, så att de fruktade 
repressalierna inte blir verklighet (Olweus 1986 s 82). 
 
Samtal med föräldrarna 
I Olweus metod är kontakten med hemmet mycket viktig. Både mobbarnas och mobboffrets föräldrar 
ska kontaktas och informeras. Efter en liten tid ska man även ha möten med både mobbarnas och 
mobboffrets föräldrar samtidigt och om det är möjligt ska även barnen delta. Mötena ska återkomma 
och följas upp. Dessa möten och kontakter är till för att dels informera föräldrarna, dels för att förmå 
dem att försöka påverka sina barn till att agera annorlunda (Olweus 1986 s 83-84).  
 
Mobbarens föräldrar måste göra klart för barnet att de ser allvarligt på mobbningen och inte accepterar 
sådana beteenden. Kan man hitta någon annan form för barnet att få utlopp för sin självhävdelse och 
styrka? Kanske kan föräldrarna uppmuntra sitt barn till någon aktivitet, t ex fotboll eller ishockey där 
barnet kan utnyttja sin styrka på att konstruktivt sätt? (Olweus 1986 s 85-86). 
 
Vad det gäller föräldrarna till den som blir mobbad måste de försöka puffa på sitt barn så att han eller 
hon så att säga vågar ta för sig mer. Det typiska mobboffret är nämligen en ganska blyg och 
tillbakadragen person som inte sällan är fysiskt svagare än sina jämnåriga. Kan man hjälpa barnet att 
hitta någon fritidsaktivitet där han eller hon får utveckla sina talanger och samtidigt lär känna andra 
barn med samma intresse? Detta kan vara en väg till både nya vänner och bättre självförtroende. 
Vidare bör föräldrarna uppmuntra barnet och ge det råd om hur man kan göra för att få kontakt med 
andra barn i skolan, man kan t ex uppmana barnet att försöka våga ta kontakt med någon elev i klassen 
som man vet är lugn och vänlig (Olweus 1986 s 88). 

 
Användning av fantasi 
Klassläraren, som ju känner eleverna, kan säkert komma på olika sätt att hjälpa eleverna till ett bättre 
samspel, t ex genom att en mindre populär elev får göra ett arbete med någon som är populär och 
sedan redovisa det för klassen. Det är här viktigt att uppgifter som är menade att stärka en mindre 
populär elev är genomtänkta. Om man ger eleven en uppgift som han/hon inte klarar av är risken stor 
att det istället får motsatt effekt (Olweus 1986 s 89). 

 



Hjälp från neutrala elever i klassen 
Om man kan få till ett informellt samarbete med starka elever i klassen som har en vänlig inställning 
och som inte är inblandade i mobbningen kan detta vara en bra resurs. Dessa elever ska försöka fås att 
ta en lite mer aktiv hållning mot mobbning genom att t ex stötta och skydda offret (Olweus 1986 s 91). 

 
Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade respektive mobbande elever 
För de föräldrar vars barn har större anpassningssvårigheter kan det vara värdefullt att få träffas och 
prata med andra föräldrar vars barn har liknande problem. Här bör det finnas en samtalsledare som har 
adekvat utbildning. Föräldrar till mobbade och mobbande barn bör vara i olika grupper, eftersom det 
rör sig om olika problem. Efter en tid kan dock grupperna träffas och utbyta erfarenheter, då det kan 
vara av värde att få se saken ur motsatt perspektiv (Olweus 1986 s 91). 

 
Byte av klass eller skola 
I första hand ska man sträva efter att problemet ska kunna lösas på plats, men om det av olika 
anledningar inte verkar fungera kan man överväga att låta antingen mobbare eller offer byta klass eller 
t o m skola. Ganska ofta har man fått ett positivt utslag när man på så sätt har splittrat gäng av elever 
med negativt beteende. Man kan även överväga att låta offret byta klass eller skola om detta ser ut att 
kunna ha positiva verkningar (Olweus 1986 s 91-92). 



4.2.2. Österholmsmodellen 
 

Österholmsmodellen arbetar mot uppkommen mobbning med hjälp av så kallat enskilt samtal enligt 
Farstametoden13. Innan man startar samtalen är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om 
mobbningen. Man kan utgå ifrån följande punkter: 
 
¤ Vad som hänt 
¤ Vem som gjorde det 
¤ När det hände 
(Lagerman/Stenberg 1994 s 52). 
 
Man söker svar på dessa frågor främst hos den mobbade eleven i andra hand hos vuxna som kan ha 
sett eller hört något. I sista hand kan man fråga andra elever. Här tar man dock en risk eftersom det 
finns risk att de själva är inblandade i situationen på att eller annat sätt. Helst bör man fokusera på 
saker som hänt den senaste tiden, kanske uppemot två veckor tillbaka. Om man tar upp saker som har 
hänt längre tillbaka i tiden kan mobbarna enkelt avfärda det hela med att de har slutat nu. 
 
I inledningsskedet, innan det enskilda samtalet hålls, menar Lagerman/Stenberg att man inte ska ta 
kontakt med mobbarens föräldrar. De kan reagera med chock när de får reda på att deras barn mobbar 
och därigenom försvåra stoppandet av mobbningen. Det är bättre att föräldrarna får veta när 
mobbningen har upphört, vilket brukar gå mycket snabbt om man handlar på rätt sätt. 
 
Om den som är mobbade inte vill berätta om mobbningen kan det bero på rädsla för repressalier från 
mobbarnas sida. Då är det viktigt att framhålla att man aldrig kommer att tala om för de som mobbar 
varifrån uppgifterna kommer. Detta är ett löfte som måste hållas till varje pris (Lagerman/Stenberg 
1994 s 52-53). 
 
Nästa steg är att hålla samtalen med mobbarna. Man bör ha kommit överens med den eller de lärare 
som har lektion med mobbarna vid den aktuella tidpunkten. Mobbarna ska hämtas en och en utan att få 
en chans att prata med varandra mellan samtalen. Eleverna får inte ha blivit förvarnade på något sätt. 
Man håller sedan samtalen med en elev i taget. Man bör alltid vara två vuxna vid detta samtal. För det 
mesta räcker det att man har samtal med de elever som leder mobbningen. Medlöparna brukar sluta 
mobba när ledarna gör det. Ledarna brukar inte vara mer är fyra (Lagerman/Stenberg 1994 s 53).  

                                                 
13 Farstametoden är ursprungligen utarbetad av Karl Ljungström och finns utförligt beskriven i kompendiet 
”Mobbning i skolan” av Karl Ljungström, utgiven hos Ordkällan/Pedaktiv, Stockholm 1990. 



 
 

4.2.2.1. Enskilt samtal enligt Farstametoden 
 

Själva samtalet är ett allvarligt, strukturerat samtal som har till syfte att stoppa mobbningen. 
Det rör sig inte om någon psykologisk metod som syftar till att påverka personligheten utan 
är ett helt enkelt ett strukturerat, uppfostrande samtal som bygger på psykologiska 
mekanismer14. Det är detta som gör samtalet så framgångsrikt. Självklart kan elevernas svar 
variera något, men i stort sett kan man följa samtalsmallen. Det man vill komma åt är elevens 
reaktioner, som blir som följer: 
 
1. Oro och dåligt samvete. 
2. Sedan lättnad och glädje när han/hon märker att han/hon själv får komma med en 

lösning. 
3. Medvetenheten om att han/hon blir kontrollerad gör att han/hon knappast väljer att 

mobba samma elev en gång till. 
4. Att det är två vuxna som håller samtalet gör att det upplevs mycket allvarligt. Om 

mobbningen inte är så allvarlig kan en vuxen med mycket pondus utföra det på egen 
hand. 

5. Att bli behandlad med respekt gör att mobbaren får en positiv inställning till de vuxna 
som har samtalet (Lagerman/Stenberg 1994 s 56). 

 
Under veckan som kommer ska mobbarna märka att de blir lite extra kollade så att de 
känner att de så att säga har ögonen på sig (Lagerman/Stenberg 1994 s 53). Efter en vecka 
ska ett uppföljande samtal14 hållas med mobbarna. För äldre elever kan det räcka att man 
byter ett par ord i korridoren, med yngre barn bör man se till att vara på en ostörd plats i 
lugn och ro (Lagerman/Stenberg 1994 s 55). Vid tillfället för uppföljningssamtalet ska man 
vara helt säker på att mobbningen verkligen har upphört. Detta tar man lämpligen reda på 
genom den mobbade och genom de personer som han/hon uppger som sina vänner. Om 
den mobbade inte skulle vilja eller våga berätta om att mobbningen faktiskt inte upphört får 
man försöka övertyga personen i fråga om att ni verkligen vill och kan hjälpa och att ni inte 
kommer att skvallra (Lagerman/Stenberg 1994 s. 57). 
 
Då det kan hamna i konflikt med den roll som stödjande person som kurator, syster och 
psykolog har rekommenderas dessa att ej hålla de enskilda samtalen. Vissa klassföreståndare 
vill av samma skäl inte hålla samtalen med sina egna elever. Enligt Österholmsmodellen är 
det bara lärarna i mobbningsteamet som utför samtalen, något som ger dessa rutin och 
säkerhet. Det är också av värde för den samlade informationen att samtalen sköts av en liten 
grupp lärare. På så sätt har man kontroll på om samma elever är inblandade i mobbning vid 
flera tillfällen (Lagerman/Stenberg 1994 s 58). 
 
I fall där en elev är utfryst, dvs inte får vara med de andra och saknar kamrater, kan en 
variant av det enskilda samtalet hållas med ett flertal personer i klassen. Lagerman och 
Stenberg kallar detta samtal för utfrysningssamtal14. Efter en liten tid kollar man upp 
situationen både med den elev som varit utfryst och med de andra eleverna. Detta har visat 
sig vara en väl fungerande metod. Det är däremot svårt att hjälpa den utfrysta eleven att få 
en vän, eftersom vänner är något man måste skaffa själv och då vänskap bygger på 
ömsesidig sympati. Man kan få elever att sluta mobba och frysa ut varandra, men man kan 
inte ”tvinga” fram vänskap (Lagerman/Stenberg 1994 s 60). 

 
                                                 
14 Jag hade gärna velat ha med samtalsmallar för både enskilt samtal, uppföljningssamtal och utfrysningssamtal 
som bilagor till detta arbete, men måste tyvärr p g a kopieringsrättslagen istället  hänvisa direkt till ”Att stoppa 
mobbning går” av Anncha Lagerman och Pia Stenberg. 
 
 



 
 
 
 
 
 

4.2.2.2. Invändningar mot och försvar för Farstametoden 
 

Vissa invändningar har gjorts mot Farstametoden, och det kan vara av intresse att nämna 
dem. Den invändning som framförallt framförts av föräldrar är att de inte blir kontaktade 
när deras barn är inblandat i mobbning. Att man inte kontaktar föräldrarna i det första 
skedet beror på, som jag tidigare nämnt, att en kontakt med hemmet innan det enskilda 
samtalet kan minska chanserna att stoppa mobbningen. Kontakt med hemmet bör dock tas 
snarast efter samtalet (Lagerman/Stenberg 1994 s 60).  
 
Ett bra sätt är att låta eleven själv berätta för föräldrarna att han/hon varit dum emot någon 
men slutat med det nu (Lagerman/Stenberg 1994 s 59). 
 
En annan invändning mot den här typen av enskilt samtal har framförts av psykologer som 
menar att det är oetiskt att använda känsloteknik för att förändra ett beteende. De menar 
också att metoden kan lära eleverna hur man genom överraskning skaffar sig ett överläge 
och skapar osäkerhet (Lagerman/Stenberg 1994 s 60). 
 
Författarna försvarar metoden genom att påpeka att forskning visat att aggressiva barn 
behöver sanktioner och att enbart vänlighet har ringa effekt, och att huvudmålet måste vara 
att stoppa mobbningen och få slut för det lidande som offret utsätts för. Så vitt författarna 
känner till finns det i dagsläget ingen annan metod som visat sig vara lika effektiv, och inga 
nämnvärda negativa effekter har uppstått vid dessa samtal (Lagerman/Stenberg 1994 s 60). 



 
 

4.2.2.3. Vad gör man om metoden med enskilt samtal inte hjälper? 
 
Ibland händer det att mobbarna fortsätter mobba eller söker sig nya offer trots att man hållit enskilda 
samtal enligt Farstametoden med dem. I så fall föreslår Lagerman och Stenberg följande åtgärder i 
nämnd ordning: 
 
¤ Observation på raster. Om den mobbande eleven inte slutar mobba får han eller hon ha vuxet 
sällskap under rasterna under några veckor. Man får förklara att så länge eleven inte kan uppföra sig 
på ett bra sätt mot andra elever är det viktigt att den vuxne finns med. Det är viktigt att denna samvaro 
blir positiv, att man gör trevliga saker tillsammans, då detta kan vara ett sätt för den vuxne att få 
elevens förtroende och kunna fungera som en positiv förebild för honom eller henne. 
 
¤ Sanktioner. Om mobbarna exempelvis är sportintresserade kan man förklara för hela klassen att 
enbart elever som uppträder vänligt mot andra får vara med på bollspelsturneringar och andra liknande 
aktiviteter. 
 
¤ Samtal med föräldrar. Om inte eleven själv vill berätta om mobbningen för sina föräldrar, eller om 
inte mobbningen upphör bör skolan prata med föräldrarna. Detta sker lämpligen på skolan och man 
bör vara två lärare som håller i samtalet för att inte riskera att bli misstrodd. Eleven bör inte vara med 
vid detta samtal då det är lättare för föräldrarna att ta till sig det de får veta utan att känna sig illojala 
mot sitt barn om inte barnet är närvarande. Här ska man tänka på att vara mycket vänlig mot 
föräldrarna. Det kan komma som en rejäl chock för dem att få veta att deras barn mobbar. Dessa 
samtal bör absolut tas öga mot öga och inte per telefon. 
 
¤ Miljöbyte. Här handlar det om att flytta mobbaren till en annan klass eller annan skola och splittra 
den dåliga grupp som mobbaren eventuellt tillhör. 
 
Ibland kan det underlätta för den som blivit mobbad att byta klass eller skola. Detta för att få en 
omstart och en ny roll om mobbningen pågått under längre tid. Det är dock av stor vikt att försöka 
stoppa mobbningen innan flytten så att inte den mobbade eleven flyr som en förlorare. 
 
¤ Polisanmälan. Om inget annat hjälper ska man inte tveka att polisanmäla mobbningen: Dock bör 
varken elever eller föräldrar utsättas för att vittna då detta kan förvärra situationen. De som ska vittna 
är personal på skolan. Polisanmälan ska göras av rektor (Lagerman/Stenberg 1994 s 12). 
 
Om ett och samma offer upprepade gånger blir utsatt för nya plågoandar bör man försöka jobba med 
offret och hjälpa honom eller henne att utveckla sitt gränssättande beteende (Lagerman/Stenberg 1994 
s 65). Man kan låta eleven träna på att säga ifrån i olika situationer och han eller hon får fundera ut vad 
man kan säga och göra när han eller hon blir utsatt. Vissa barn har även ett provocerande sätt som gör 
att de lättare blir mobbade än andra. Om så är fallet får man försöka hjälpa barnet till ett beteende som 
inte uppfattas lika provocerande (Lagerman/Stenberg 1994 s 65). 
 
 
 
4.2.3. Gunnar Höistad 
 
När en mobbningssituation uppdagas på skolan är det viktigt att samla så mycket fakta som möjligt 
runt det aktuella faller. Kamratstödjare och mobbningsteam träffas för att redovisa de iakttagelser som 
gjorts. Det är bra om även den mobbade elevens och mobbarnas klasslärare är med på detta möte. Man 
försöker framförallt ta reda på vilka som mobbar och vem eller vilka som leder mobbningen. När man 
gjort detta fortsätter mobbningteamet att lägga upp strategin för att bekämpa den aktuella mobbningen 
utan kamratstödjarnas inblandning. Detta för att skydda sekretessen. Man kollar bl a upp hur den 
person som blir mobbad har det i olika situationer, t ex i matsalen, på gymnastiken etc (Höistad 2001 s 
119-120). 
 
Sedan går man vidare med att någon i mobbningsteamet talar med den mobbade eleven och försöker 
få honom eller henne att berätta om mobbningen. Det kan hända att han eller hon inte vill berätta eller 



bagatelliserar det hela, troligen av rädsla för repressalier från mobbarna. Då är det viktigt att man som 
vuxen markerar att man från och med nu ”tar över” situationen, och att den mobbade kan lita på att 
man kan lösa problemet. Den mobbade kan vara till stor hjälp dels, förstås, när det gäller detaljer kring 
mobbningen men också när det gäller att få fram vem det är som leder mobbningen. Att få veta vem 
eller vilka som är ledare är viktigt, för det är med ledaren/ledarna man ska börja när det är dags att ha 
samtal med mobbarna. I det inledande skedet i att stoppa mobbningen bör även någon ur 
mobbningsteamet kontakta den mobbades föräldrar. Detta görs dels för att om möjligt få mer 
information om mobbningen och dels för att erbjuda hemmet stöd, då hela familjen kan påverkas av en 
mobbningssituation. Någon eller några i mobbningsteamet kan även kolla upp de som den mobbade 
kommer i kontakt med utanför skolan såsom fritidspersonal och eventuella föreningar för att se hur 
den mobbade eleven har det utanför skolan (Höistad 2001 s 120-121). 
 
När all denna information är samlad hålls ett nytt möte. Detta ska vara redan några dagar efter det 
första, så det gäller att vara effektiv. Vid detta möte bestäms hur man ska gå vidare med fallet (Höistad 
2001 s 121). 
 
4.2.3.1. Samtal med mobbarna 
 
Först ringas, som tidigare nämnts, ledaren för mobbningen in. Det är honom eller henne man börjar 
med att samtala med (Höistad  2001 s 122). När man gjort det samtalar man även med medlöparna. 
Samtliga samtal ska ske i en följd och utan att de inblandade får möjlighet att prata med varandra. 
Detta dels för att mobbarna inte ska kunna så att säga prata ihop sig och dels för att inte ledaren ska 
kunna hota medlöparna med repressalier. En förutsättning för att mobbningen ska upphöra är att 
grupptrycket att mobba försvinner. Därför är det viktigt att alla mobbarna får veta att samtliga 
inblandade kommer att få komma på samtal med mobbningsteamet. Detta gör att varje enskild elev 
slipper känna trycket att fortsätta (Höistad 2001 s 128). 
 
Själva samtalet ska hållas på en lugn plats och man bör vara två vuxna, en som pratar med den aktuella 
eleven och en som anteckar. Det är viktigt att inte moralisera eller fråga varför han eller hon har agerat 
som han eller hon gjort, och att man fokuserar på de handlingar personen begått, inte på 
personligheten. Man ska helt enkelt vara allvarlig och bestämd utan att vara aggressiv eller skälla 
(Höistad 2001 s 122-123). 
 
Det händer att mobbarna reagerar med att spela oskyldiga, inta en nonchalant attityd eller börja gråta. I 
alla dessa fall gäller det att hålla sig lugn och saklig och fokusera på det problem ni måste lösa 
tillsammans, nämligen att stoppa mobbningen (Höistad 2001 s 123).  
 
Själva samtalet inleds sedan med att man frågar personen om han eller hon vet varför han eller hon är 
där. Låtsas mobbaren ovetande ber man honom eller henne att tänka efter, och om man inte får något 
svar då heller räknar man helt enkelt upp de saker man vet att han eller hon sagt eller gjort mot 
mobboffret. Man informerar också om att samtal kommer att hållas med samtliga mobbare och att man 
fått reda på vad som hänt från många olika håll (Höistad 2001 s 124-125). OBS att offret måste 
skyddas till varje pris och att man aldrig får berätta att man fått reda på något av honom eller henne  
(Höistad 2001 s 120) . 
 
Sedan fortsätter samtalet med att man talar om för mobbaren att alla på skolan ser mycket allvarligt på 
mobbning och att det inte på några villkor kan accepteras att sådant förekommer. Man upplyser också 
om att skolan kommer att göra allt för att mobbningen ska upphöra (Höistad 2001 s 125). 
 
Därefter frågar man mobbaren vad han eller hon kan göra för att mobbningen ska upphöra. Här får 
alltså mobbaren själv en chans att vara med och hitta lösningar. Chanserna är betydligt större att klara 
att ändra sitt beteende om man själv varit med och kommit på vad som ska förändras än om någon 
bara talar om hur man ska vara eller göra. Mobbaren får ge konkreta förslag på vad han eller hon kan 
ändra på, t ex sluta slänga ner den mobbades jacka på golvet eller sluta hålla för näsan när den 
mobbade kommer i närheten (Höistad 2001 s 125-127). 
 
Under samtalet antecknas alla svar så att man kan kontrollera att det som sagts också efterlevs. Man 
ska även upplysa om att resten av mobbningsteamet kommet att få ta del av vad man kommit fram till 
under samtalet så att man är flera som kan hålla ögonen på mobbaren. Vidare talar man om att skolan 



kommer att ta kontakt med hemmet under kvällen för att berätta om situationen, och mobbaren 
uppmuntras att berätta själv först. Samtalet avslutas med att man bestämmer tid för ett nytt möte några 
dagar senare, då man ska kolla att mobbaren kan hålla vad han eller hon lovat (Höistad 2001 s127-
128). 
 
4.2.3.2.Kontakt med hemmet 
 
Efter att man samtalat med mobbarna kontaktas, som tidigare nämnts, i de allra flest fall deras 
föräldrar/vårdnadshavare. Om det är så att man känner till mobbarens hemförhållanden och befarar att 
en sådan kontakt kan leda till något negativt, t ex att mobbaren får stryk hemma för att han eller hon 
har mobbat, bör inte denna kontakt tas. I de allra flesta fall är dock föräldrarna en resurs i arbetet mot 
mobbning och föräldrar i allmänhet vill få reda på vad som händer med deras barn i skolan.  
 
Det är viktigt att försöka förklara situationen för föräldrarna i positiva ordalag, t ex genom att tala om 
att sonen/dottern varit besvärlig mot en klasskamrat under en tid men nu ska sluta upp med det, och 
behöver stöd och uppmuntran för att kunna ändra sitt beteende.  
 
Det kan vara klokt att i förebyggande syfte informera föräldrarna, t ex vid att föräldramöte, om hur 
skolan hanterar mobbningsfall och att kontakt med hemmen kommer att tas när man anser det befogat. 
På så sätt är alla föräldrar införstådda med arbetssättet. Om det sedan kommer ett samtal från skolans 
mobbningsteam kanske chocken inte blir lika stor som om man inte hade haft en aning om att detta 
skulle kunna ske (Höistad 2001 s 131-132). 
 
4.2.3.3. Uppföljning och stöd till mobbare och offer 
 
Samtal med mobbarna ska hållas kontinuerligt under den kommande tiden. Vid dessa samtal 
kontrollerar man att löftena om ändrat beteende hålls, och man försöker ge positiv förstärkning genom 
att peppa och berömma (de forna) mobbarna för det goda de gör. Man kan också, som ytterligare ett 
steg på vägen, fråga om mobbaren skulle kunna göra något om han eller hon såg någon annan som var 
dum mot offret. Här får mobbaren en chans att aktivt hjälpa offret genom att säga ifrån till andra som 
till äventyrs försöker fortsätta mobba. Om mobbaren är en elev med mycket pondus kan en tillsägelse 
från honom eller henne bli väldigt effektfull. 
 
Man måste givetvis även kolla hur situationen ser ut för den som varit mobbad. Detta gör man genom 
att prata både med den aktuella personen och med kamratstödjare och föräldrar (Höistad 2001 s 133). 
 
Skolan måste även sätta in resurser för att hjälpa både mobbare och offer även utanför den akuta 
mobbningssituationen. Mobboffret behöver stödsamtal för att återupprätta sitt självförtroende och 
mobbaren måste få träna sig i att hantera sin aggressivitet (Höistad 2001 s 133-134). 
 
4.2.3.4. Vad gör man om de nämnda åtgärderna inte hjälper? 
 
Det finns fall där inte mobbaren verkar bry sig om samtal och tillsägelser, utan ändå fortsätter mobba. 
Det finns även barn och ungdomar som inte uttrycker överhuvudtaget någon skuld eller ånger över att 
de mobbar. I vissa fall är det så illa att de faktiskt inte ens känner varken skuld eller ånger. I sådana 
fall är det av förklarliga skäl svårt att vädja till mobbarens empati och på så sätt få honom eller henne 
att sluta. Detta är ofta barn och ungdomar som själva egentligen mår dåligt och inte på ett naturligt sätt 
hemifrån fått lära sig vad medkänsla är för något. Eftersom dessa elever ofta inte förstår varför de gör 
fel när de mobbar kan det vara väldigt svårt att få dem att sluta (Höistad 2001 s 134-135). 
 
De åtgärder Höistad föreslår att man ska försöka ta till i sådana extra besvärliga fall är, i nämnd 
ordning: 
 
¤ Samtal med mobbare, mobbningsteam och rektor. Vid ett sådant tillfälle får rektor, i egenskap av 
ytterst ansvarig på skolan, möjlighet att betona allvaret i situationen och kan upplysa mobbaren om 
vilka påföljderna kan bli om mobbaren inte slutar mobba, t ex avstängning. 
 
¤ Samtal med föräldrar tillsammans med mobbningsteam och skolledning. Om föräldrarna vägrar 
ställa upp på detta får man försöka involvera släktingar eller andra anhöriga till mobbaren. Om det är 



så att föräldrarna inte bryr sig om att deras barn mobbar eller t o m uppmuntrar mobbningen blir det 
naturligtvis mycket svårare för skolan att lösa problemet. Markera i sådana fall tydligt även för 
föräldrarna att mobbning anses som totalt oacceptabelt, och att det är föräldrarnas ansvar att hjälpa till 
att stoppa den mobbning som deras barn utför. 
 
¤ Anmäl mobbaren till socialförvaltningen. Där diskuterar man sedan vidare hur man kan hjälpa 
och stötta mobbaren. 
 
¤ Koppla in polisen. Det kan antingen vara närpolisen som samtalar med mobbaren och så att säga 
ger honom eller henne ene sista chans, eller så anmäler skolan eller mobboffret mobbaren till polisen. 
Ett förhör på polisstationen markerar att inte bara skolan utan även resten av samhället tar avstånd från 
mobbning. 
 
Om även dessa åtgärder är verkningslösa menar Höistad att det är dags att överlämna fallet till BUP, 
då man troligen har att göra med en människa med sådana svårigheter att skolans möjligheter och 
resurser inte är nog (Höistad 2001 s 136) 



5. FRIENDS 
 
Friends är en stiftelse som jobbar med att hjälpa skolor att bekämpa mobbning. De har sitt säte i 
Stockholm och bildades 1997. Deras arbete går ut på att utbilda både lärare och elever i 
mobbningsbekämpning och hur man ska vara en bra kompis.  
 
Målet med Friends lyder som följer: ”Att hjälpa så många skolor som möjligt att starta upp ett 
fungerande kompisstödjarsystem och en handlingsplan mot mobbning för att på sikt få en skola med 
förbättrad psykosocial miljö. I synnerhet när det gäller mobbning” (Friends’ informationsbroschyr). 
 
När en skola bestämt sig för att anlita Friends börjar samarbetet med att representanter från stiftelsen 
håller en personalutbildning på en halv eller en hel dag. Därefter får skolans elever en aulainformation 
i form av en teaterpjäs med tillhörande värderingsövningar. Sedan får varje klass rösta fram två 
kompisstödjare som får en heldagsutbildning av Friends för att öka sina kunskaper om mobbning, hur 
mobbning kan stoppas och hur man ska vara en bra kompis. Den här dagen är inte bara viktig för den 
rena information den ger, utan även för att skapa sammanhållning mellan och engagemang hos 
kompisstödjarna. Deras uppgift är sedan att vara de i klassen som har ögonen lite extra öppna för att se 
om någon far illa och i så fall säga ifrån och/eller säga till någon vuxen. De ska också försöka få med 
de som är utanför på aktiviteter och liknande samt vara allmänt goda kamrater. Det ska även finnas ett 
mobbningsteam av vuxna eller på skolan som har till uppgift att stötta kompisstödjarna samt att ta 
hand om problem av allvarligare art. 
 
Efter att Friends introducerat arbetet och utbildat kompisstödjarna jobbar skolan vidare i egen regi. 
Friends finns dock till hands för både kompisstödjare och personal om det skulle behövas, och 
kontakten upprätthålls via utskick från Friends som kommer varannan månad.  
 
Under min slutpraktik fick jag möjlighet att vara med om både en studiedag och en aulainformation 
som arrangerades av Friends.  
 
Därefter röstades två kompisstödjare röstades fram i alla klasser. De fick gå endagsutbildningen med 
Friends, och de två elever från min praktikklass som deltog var mycket nöjda med den.



6. HANDLINGSPLANER FRÅN LINKÖPINGSSKOLOR 
 
För att få en inblick i hur man arbetar mot mobbning ute på fältet har jag studerat de lokala 
handlingsplanerna mot mobbning från fem skolor/skolenheter i Linköpingstrakten15. I detta kapitel 
kommer jag att i korthet presentera huvuddragen i dem. 
 
Alla de fem skolorna tillämpar någon form av kamratstödjarsystem. Det är lite olika vad man väljer att 
kalla kamratstödjarna, tre skolor använder termen elevskyddsombud, en skola använder uttrycket 
kamratstödjare och en skola väljer termen elevstödjare. Samtliga skolor har någon form av 
mobbningsteam bestående av vuxna. Även här skiljer det sig lite mellan skolorna vad man har valt att 
kalla teamet. Fortsättningsvis tänker jag, för enkelhetens skull, använda de två termerna 
kamratstödjare respektive mobbningsteam. 
 
Arbetsuppgifterna för mobbningsteamet på de olika skolorna verkar vara ganska likartade. Det är 
mobbningsteamet som så att säga tar tag i mobbningssituationer när sådana uppstår, och det är även 
mobbningsteamet som stöttar och ansvarar för utbildningen av kamratstödjarna. 
 
Vad det gäller kamratstödjarna verkar det även där som om de har likartade uppgifter på de olika 
skolorna. De ska vara goda förebilder och kamrater samt försöka stoppa mobbning alternativt slå larm 
till mobbningsteamet om de märker att mobbning förekommer.  
 
Hur kamratstödjarna utses varierar dock. På en av skolorna får de elever som vill vara kamratstödjare 
söka för att få uppdraget. I ansökan ska de motivera varför de vill bli kamratstödjare. En annan skola 
tillämpar samma system i år 7-9 men inte i år F-6. Hur kamratstödjarna i dessa skolår rekryteras 
uppges inte. En skola uppger inte alls i handlingsplanen hur kamratstödjarna rekryteras och resterande 
två skolor uppger att kamratstödjarna utses inom klassen. Tillvägagångssättet nämns dock inte. Det 
varierar också mellan skolorna hur ofta och under vilka former kamratstödjarna ses. En skola uppger 
att kamratstödjarna träffas två gånger per termin, en annan att de träffas var tredje vecka. Övriga tre 
skolor nämner inte hur ofta kamratstödjarna ska träffas. Samtliga skolor har dock med i sina 
handlingsplaner att kamratstödjarna ska erhålla någon form av utbildning.  
 
En av skolorna verkar satsa extra mycket på sina kamratstödjare. På den här skolan träffas 
kamratstödjarna i mindre grupper tillsammans med en handledare var tredje vecka, och man har 
dessutom diverse aktiviteter, t ex läger, för kamratstödjarna för att öka sammanhållningen bland 
kamratstödjarna, motivera dem i deras arbete och visa dem uppskattning. 
 
Samtliga fem skolor arbetar med samtal med mobbarna vid en uppkommen mobbningssituation. Tre 
av dem uppger att de har utgått från Farstametoden och en av dessa skolor arbetar enligt 
Österholmsmodellen. En skola nämner inte Farstametoden i sin handlingsplan, men arbetar med ett 
snarlikt samtal. En skola berättar inte i detalj hur samtalen går till. Man nämner dock att man har ett 
inledande samtal med mobbaren, som efter samtalet får en blankett med sig hem för påskrift av 
föräldrarna. Senare har man ett uppföljande samtal med mobbaren. Det är dock lite oklart, då det på ett 
ställe i den aktuella skolans handlingsplan står att skolan kontaktar föräldrarna då  blanketten kommit 
tillbaka med påskrift, och på ett annat ställe att föräldrarna kontaktas samma dag som samtalet hållits. 
 
Det varierar mellan skolorna om man föredrar att prata med den som blir mobbad före eller efter att 
man pratat med mobbarna. En skola väntar till efter att de samtalat med mobbarna så att mobbarna inte 
ska kunna anklaga den mobbade för att skvallra. Dessutom, om arbetet redan har börjat, behöver inte 
den mobbade säga, av rädsla för repressalier, att mobbningsteamet inte får ingripa. Det har man ju 
redan gjort. Tre skolor samtalar först med den mobbade, sedan med mobbarna. Detta för att samla mer 
information om mobbningen. En skola nämner inte i vilken ordning samtalen sker.  
 
Vad det gäller det förebyggande arbetet varierar det mellan skolorna hur mycket man har med om det i 
sina handlingsplaner. Ett par av skolorna har nästan enbart fokuserat på rutiner vid ingripande mot 
akut mobbning, medan några lite mer ingående tar upp de åtgärder som används för att förebygga 
mobbning. Exempel på förebyggande insatser är: återkommande enkätundersökningar bland eleverna 
för att kontrollera hur läget beträffande mobbning är på skolan, tjej- respektive killgrupper som träffas 

                                                 
15 De aktuella handlingsplanerna finns med som bilaga 8- 12. 



och gör aktiviteter tillsammans med en vuxen ledare utanför skoltid och där elever som upplevs som 
ensamma erbjuds att gå med, samt väl fungerande rastvaktssytem och attraktiv rastmiljö. 



7. DISKUSSION OCH RESULTAT 
 
Då det i ett sådant här arbete inte går att få fram ett entydigt resultat på samma sätt som vid t ex en 
statistisk undersökning, har jag valt att väva ihop diskussion och resultat.  
 
Jag kommer först att ta upp några frågor från litteraturgenomgången som jag funnit värda att diskutera, 
och sedan kommer jag att presentera den handlingsplan mot mobbning som jag själv tänkt ut med 
hjälp av de idéer som litteraturstudien och de lokala handlingsplanerna har givit mig. Denna 
handlingsplan ser jag som resultatet av mitt arbete. Dock är detta inte ett resultat i den mening att det 
jag har kommit fram till är rätt, och andra metoder för att stoppa mobbning är fel. Det är däremot en 
redovisning av hur jag skulle vilja arbeta mot mobbning med utgångspunkt från det jag tillägnat mig 
genom arbetet med denna uppsats. 
 
Allt som inte är mina egna åsikter som  jag tar upp i detta kapitel återfinns i litteraturgenomgången 
eller i  kapitlet som tar upp handlingsplaner från Linköpingsskolor.  
 
7.1 Diskussion kring förebyggande åtgärder mot mobbning 
 
Vad det gäller de förebyggande åtgärderna ser jag en hel del likheter mellan Österholmsmodellen / 
Lagerman och Stenberg, Gunnar Höistad och Friends. Alla dessa tre rekommenderar att man på sin 
skola ska ha någon form av kamratstödjarsystem (de olika författarna kallar detta system lite olika, 
Friends säger kompisstödjare, Lagerman och Stenberg kallar det klasstödjare och Höistad säger 
kamratstödjare. För enkelhetens skull använder jag termen kamratstödjare i samtliga fall). 
 
Själv tycker jag att det verkar vara ett bra sätt för att både göra eleverna delaktiga i arbetet mot 
mobbning och för att som vuxen lättare få reda på och kunna stoppa mobbningssituationer. Det måste 
rimligen vara svårare för mobbarna att undgå att deras kamrater upptäcker att de mobbar än att någon 
vuxen gör det. Kamratstödjarna finns med aktivt i umgänget och får på så sätt en naturlig inblick i vad 
som händer och sker och hur klimatet i klassen är.  
 
Dessutom ska ju kamratstödjarna försöka prata med elever som hamnat utanför, och förhoppningsvis 
kunna hjälpa dem att komma in i gemenskapen. Det tror jag är guld värt. Andra elever märker säkert 
också om någon är utanför, men i många fall bryr de sig inte om det. Detta tror jag inte på något sätt 
behöver ha att gör med elakhet, utan det kan vara så enkelt att man är nöjd med sitt eget sociala liv och 
inte kanske varken kommer på tanken eller tar sig för att börja prata eller umgås med dem som är 
utanför. Kamratstödjarna, däremot, vet att det är en av deras uppgifter att försöka få med de här 
personerna i gemenskapen.  
 
Att systemet med kamratstödjare fungerar ”i verkligheten” tycker jag mig ha fått en viss bekräftelse 
på, då samtliga skolor som jag fått in handlingsplaner ifrån tillämpar kamratstödjarsystem i någon 
form.  
 
Både Olweus och Höistad nämner att man kan ha någon form av kontakttelefon dit både barn och 
föräldrar kan ringa och ställa frågor kring mobbning. Detta tror jag är väldigt bra, eftersom chansen 
finns att man kan få värdefull information från personer som vill vara anonyma. Det kan också vara ett 
första steg för den som blir mobbad att våga tala om det. 
 
För att få eleverna att börja reflektera över hur man ska vara emot varandra har de olika författarna jag 
nämnde i Litteraturdelen många olika förslag. Jag tilltalas mycket av de vänskapsövningar som 
Lagerman och Stenberg föreslår. Deras förslag om en arbetsplan som sträcker sig över hela läsåret 
tycker jag verkar bra. Har man en plan att följa är det så mycket lättare att arbeta målmedvetet. 
 
Olweus föreslår bland annat att man kan visa videofilmer med mobbningsscener för eleverna för att få 
dem att förstå hur man ska och hur man inte ska bete sig mot andra. Det som är lite intressant här, är 
att Lagerman och Stenberg säger precis tvärt emot, de menar att man absolut inte ska visa 
mobbningssekvenser för klasserna, och att risken finns att eventuella mobbare inte alls reagerar med 
eftertanke och medlidande med offret, utan snarare ser videon som en inspirationskälla inför nya 



trakasserier. Det handlar alltså om två totalt olika sätt att se på samma sak, och då jag tycker att det är 
bäst att ta det säkra före det osäkra, skulle jag välja att inte visa mobbningsscener för mina elever. 
 
Gunnar Höistads idé om att skriva en policy för skolan tycker jag om. Det är dock väldigt viktigt, tror 
jag, att man verkligen försöker leva upp till policyn och aktivt arbeta med både den fysiska och 
psykosociala miljön på skolan så att policyn inte bara blir till vackra, men ack så tomma, ord. 
Överhuvudtaget tycker jag att Höistad har bra idéer, han fokuserar ju mycket på hela skolmiljön och 
det tror jag är viktigt. Vi som lärare borde rimligtvis vara duktigare på att både undervisa och att ta 
hand om elevsociala problem om vi trivs på vår arbetsplats och har ett bra förhållande till våra 
kollegor, likväl som en trevlig skolmiljö där eleverna känner att de blir tagna på allvar borde kunna 
bidra till ökad trivsel och minskad mobbning. 



 
 
 
7.2 Diskussion kring direkta åtgärder mot uppkommen mobbning 
 
Vad det gäller arbetet för att stoppa uppkommen mobbning förespråkar Lagerman /Stenberg och 
Höistad likartade metoder. Olweus plan för att stoppa uppkommen mobbning ser lite annorlunda ut. 
 
Vad det gäller kontakt med hemmen menar Lagerman/Stenberg och Höistad att kontakt med 
mobbarnas föräldrar inte ska tas innan man har samtalat med dem. Lagerman/Stenberg påpekar att en 
för tidig kontakt med hemmet kan försvåra arbetet. Däremot ska hemmen, enligt både 
Lagerman/Stenberg och Höistad, informeras efter att man samtalat med mobbaren. Detta är dock inte 
alldeles nödvändigt, Höistad påpekar att det kan finnas fall där det är bättre att inte blanda in hemmet 
alls, t ex i ett sådant fall där man tror att föräldrarna kan reagera med att straffa sitt barn genom stryk  
e d. Hemmet har inte så stor inblandning i de metoder som Lagerman/Stenberg och Höistad 
förespråkar. Föräldrarnas uppgift ska mest vara att uppmuntra sitt barn mot ett bättre beteende. 
 
Olweus, däremot, använder föräldrarna som en stor resurs i arbetet med att stoppa mobbning. I den 
metod som han förespråkar ska på ett tidigt stadium mobbare, mobboffer och deras föräldrar gå på 
gemensamma möten för att tillsammans försöka lösa problemet. I Olweus metod har föräldrarna och 
det inflytande de kan utöva på sitt barn en betydligt mer framskjuten position än i de metoder som 
Lagerman/Stenberg och Höistad förespråkar. 
 
Personligen tilltalar mig de metoder som inte blandar in föräldrarna i ett för tidigt skede mest. Det är 
ju i skolan mobbningen finns, och det är skolan som ska lösa den i första hand. I de fall 
(förhoppningsvis de flesta…) där mobbaren har föräldrar med en sund inställning både till sitt eget och 
andras barn kan självklart föräldrarna vara en värdefull resurs. Jag känner mig dock benägen att tro på 
Lagerman/Stenberg när de påpekar att föräldrar som får veta att deras barn mobbar i ett tidigt skede 
kan reagera på ”fel” sätt. Självklart blir man både besviken och ledsen när man får veta att ens barn 
trakasserar någon annan, man kanske inte ens vill tro det och reagerar med att gå i försvarsställning. 
Däremot tycker jag absolut att alla föräldrar på skolan i förväg ska ha fått information om hur 
mobbningsfall hanteras och så att de vet varför de inte blir kontaktade i det första skedet om deras barn 
skulle mobba någon annan. Denna förhandsinformation menar också både Lagerman/Stenberg och 
Höistad att man ska ge. 
 
Vidare ställer jag mig frågande till att, som Olweus förespråkar, hålla samtal med mobbare, mobboffer 
och deras föräldrar tillsammans i ett tidigt skede. Jag föreställer mig att stämningen skulle kunna bli 
tämligen hetsk vid ett sådant samtal, och att risken finns att man därigenom kan göra saken värre. Å 
andra sidan bör rimligen Olweus ha haft goda resultat med denna metod eftersom han förespråkar den 
i sin bok, så metoden kan säkert vara användbar. Jag skulle dock inte välja att göra så. 
 
Om vi så går över till samtalet med mobbarna menar Olweus att man inte behöver någon speciell 
samtalsteknik för att genomföra samtalen med mobbarna. Lagerman/Stenberg förespråkar å sin sida 
det starkt strukturerade samtalet enligt Farstametoden, medan Höistad ger exempel på ett samtal som 
även det följer en viss struktur.  
 
Jag själv känner att det skulle vara en trygghet att ha en samtalsstruktur att följa, och skulle därför 
välja Farstametoden. Detta är också en metod som verkar användas ute på skolorna, i alla fall om man 
går till de skolor vars handlingsplaner jag har tittat närmare på. 
 
Som jag har tolkat både Lagerman/Stenberg, Höistad och Olweus, brukar man i de flesta fall få bukt 
med mobbningsfall om man arbetar seriöst och systematiskt enligt en handlingsplan. I de fall där inte 
skolans resurser räcker föreslår både Lagerman/Stenberg och Höistad att man ska vända sig utanför 
skolan, t ex till polisen, socialförvaltningen och/eller BUP. Detta rör sig som jag har förstått det om 
ganska sällsynta fall och där jag kan tänka mig att det föreligger mer problem för mobbaren än att 
han/hon ”bara” mobbar. Jag tror att det är viktigt att man som lärare arbetar helhjärtat mot mobbning 
så långt man kan, efter den utbildning och kunskap och de resurser man har, men att man i de fall som 
är allt för komplicerade inte drar sig för att lämna fallet vidare till högre instans, t ex socialen eller 
polisen. Någonstans måste, anser jag, skolans ansvar sluta och samhällets ta vid. Man måste kunna 



sätta gränser även för sitt eget arbete, så att man kan fokusera på det man ska göra och göra det på ett 
bra sätt. Därför kommer jag inte att ägna mycket mer tid åt åtgärder man kan ta till om inte skolans 
möjligheter räcker, eftersom detta arbete ju handlar om hur lärare och skolpersonal kan stoppa 
skolmobbning. 



 
7.3 Min handlingsplan mot mobbning 
 
Om jag, mot bakgrund av den kunskap jag tillägnat mig genom arbetet med denna uppsats, skulle 
utforma en handlingsplan mot mobbning för den skola jag arbetar på, skulle den se ut så som följer.  
 
Om jag skulle gjort denna handlingsplan ute på fältet, dvs i en skola där jag arbetade på riktigt och inte 
bara fiktivt, skulle den kanske komma att se annorlunda ut. Olika skolor har ju olika möjligheter och 
förutsättningar, och jag tror inte heller att jag skulle ha komponerat handlingsplanen själv, utan haft 
hjälp av kollegor som kanske har andra idéer än jag. Denna handlingsplan är i första hand tänkt för år 
7-9, då det är inom dessa skolår jag i första hand tänker att jag ska arbeta efter min examen.  
 
Jag väljer att formulera mig i ”vi-form” för att det ska kännas mer som en autentisk handlingsplan. 
 
7.3.1 Förebyggande åtgärder 
 
På vår skola har vi en skriven policy. Den lyder som följer: 
 
¤ På vår skolan vill vi att alla ska känna sig trygga. Därför motarbetar vi allt vad trakasserier och 
mobbning heter. 
 
¤ På vår skola vill vi att alla ska få vara med och att alla ska kunna säga vad de tycker. Därför 
arbetar vi aktivt med gemenskaps- och empatiutveckling. 
 
Som ansvariga för arbetet mot mobbning har vi ett mobbningsteam. Detta team består av både lärare 
och elevvårdspersonal, och har både manliga och kvinnliga medlemmar. Mobbningsteamets uppgifter 
är att leda och organisera arbetet mot mobbning, att ta tag i akuta mobbningssituationer samt att 
handleda och hålla möten med kamratstödjarna. De ansvarar också för den utbildning om mobbning 
som samtlig personal på skolan får. Lärarna i mobbningsteamet har fem till tio procents nedsatt 
undervisningstid var för att ha möjlighet att ägna sig åt arbetet mot mobbning. Dessa lärare fortbildas 
regelbundet i samtalsteknik, konfliktlösning, etc. 
 
Vi använder oss av ett kamratstödjarsystem. Varje klass får rösta fram två kamratstödjare, helst en 
pojke och en flicka. Kamratstödjarnas uppgifter är att vara goda kamrater, bry sig lite extra om dem 
som hamnat utanför, säga ifrån om någon är elak mot någon annan (om kamratstödjaren inte vågar 
säga ifrån, går det bra att säga till en vuxen i stället) samt att till mobbningsteamet rapportera läget i 
klassen och tala om ifall de vet någon som blir mobbad. 
 
Varje höst kommer Friends och utbildar kamratstödjarna samt håller aulainformation om mobbning. 
Att vi har valt att göra så beror dels på att Friends har ett bra och slagkraftigt budskap, att eleverna 
uppskattar Friends’ utbildning och att det är en puff för kamratstödjarna att få göra ”något extra”, som 
ju utbildningsdagen blir. Dessutom ser vi detta som en möjlighet att i någon mån reducera 
arbetsinsatsen för mobbningsteamet, som på det här sättet inte behöver hålla i och planera utbildningar 
och ”kick offs” för kamratstödjarna. Mobbningsteamets medlemmar har ju fullt upp med sitt viktiga 
arbete i alla fall. Kamratstödjarna och mobbningsteamet träffas en gång i månaden. Om situationer 
som gör att det behövs uppkommer träffas man oftare. 
 
All personal på skolan får en grundläggande utbildning i hur man ser och hanterar mobbning. Denna 
utbildning svarar, som tidigare nämnts, mobbningsteamet för. Utbildningen brukar omfatta en halv 
studiedag per läsår. Detta gör vi för att alla ska ha samma förhållningssätt mot mobbning och 
trakasserier. Så fort en vuxen ser någonting som skulle kunna tyda på mobbning måste hon eller han 
reagera och säga ifrån. Alla vuxna ska försöka vara lyhörda, och om de misstänker att någon elev 
utsätts för mobbning ska de, förutom att säga ifrån på plats, berätta det för mobbningsteamet, som 
snarast kollar upp situationen. 
 
För att uppnå och bibehålla ett gott socialt klimat på skolan arbetar vi i samtliga klasser med 
återkommande värderingsövningar. Vi följer den arbetsplan som Lagerman/Stenberg föreslår, och som 
återfinns på s 8 i detta arbete. Anledningen till att vi väljer just denna form för de empatiutvecklande 



övningarna är att den är väl strukturerad och att det känns överskådligt att arbeta efter en given mall. 
Övningarna är tilltalande och väl genomtänkta. För att få en uppfattning om hur mobbningsläget på 
skolan är använder vi oss också av den återkommande enkätundersökning som tas upp på samma 
ställe.  
 
För att minimera risken för mobbning under raster försöker vi att ha en bra rastmiljö. Då detta rör sig 
om en högstadieskola så är ett väl fungerande uppehållsrum med mysig miljö något vi prioriterar högt. 
I uppehållsrummet finns bl a spel och kortlekar man kan låna, och utanför står ett pingisbord. Vi har 
en fritidsledare som i stort sett finns i uppehållsrummet hela dagen. Dessutom har vi ett väl organiserat 
rastvaktssystem som innebär att alltid två lärare är ute och rör sig i korridorerna och på skolgården 
varje rast. Rastvakterna kikar också in i omklädningsrummen för att se att inga trakasserier 
förekommer där. Självklart är det bara kvinnliga rastvakter som tittat in hos tjejerna och manliga hos 
killarna. 
 
Om någon elev eller förälder vill berätta eller fråga anonymt om mobbning har vi dels en låst brevlåda, 
dit bara mobbningsteamet har nyckel och en telefonlinje som är bemannad av någon ur 
mobbningsteamet en timme i veckan. 
 
Samtliga nya föräldrar på skolan informeras om hur skolan arbetar mot mobbning, vad som händer om 
en mobbningssituation uppdagas och vart man kan vända sig med frågor. Denna information sker dels 
vid föräldramöten, dels genom en broschyr som skickas hem till föräldrarna. Att broschyren verkligen 
kommit fram till föräldrarna får vi reda på genom att eleverna tar med sig en underskriven talong där 
föräldrarna bekräftar att de fått broschyren. 



7.3.2 Åtgärder mot uppkommen mobbning 
 
När det kommer till mobbningsteamets kännedom att en elev blir mobbad börjar vi med att ta reda på 
så mycket information som möjligt om det aktuella fallet. Vi pratar med kamratstödjare och 
inblandade lärare och om vi bedömer det som lämpligt även med den mobbade själv. Det finns fall där 
man gör bäst i att vänta med att prata med den mobbade till efter att man pratat med mobbarna, t ex 
om man misstänker att den mobbade, troligen av rädsla för repressalier från mobbarna, starkt kommer 
att motsätta sig att man ingriper mot mobbningen. 
 
När vi fått tillräckligt med information, d v s vi vet vem eller vilka som leder mobbningen och vi 
känner till flera saker som sagts eller gjorts mot den mobbade samt var och vid vilka tidpunkter, går vi 
vidare med att hämta mobbarna en och en och hålla enskilda samtal enligt Farstametoden. Att vi väljer 
Farstametoden beror på att vi tycker att den ger en bra struktur, och att den har givit goda resultat på 
många skolor före vår.  
 
Mobbarna uppmanas under samtalet att själva berätta hemma vad som hänt. Någon dag senare ringer 
vi upp föräldrarna, mest för att höra att barnet verkligen berättat. Vid föräldrakontakterna betonar vi 
alltid det positiva, och att barnet behöver stöd och uppmuntran hemifrån för att kunna ändra sitt 
beteende i skolan. I vissa fall, t ex när mobbaren starkt motsätter sig kontakt med hemmet och/eller vi 
misstänker att en kontakt med mobbarens föräldrar kan förvärra situationen för någon part, tas inte 
föräldrakontakt alls.  
 
Efter att man hållit se enskilda samtalen med mobbarna följs dessa upp med ytterligare samtal. Hur 
dessa går till kan vara lite olika. Om vi ser att situationen har ändrats till det bättre kan det räcka att 
byta ett par ord med dem som mobbat när man träffar dem i korridoren eller på skolgården. Om 
mobbningen däremot inte upphört, eller om det finns andra oklarheter eller dylikt, går vi vidare med 
ytterligare allvarliga samtal i enrum. 
 
Om ett fall av utfrysning dyker upp jobbar vi med den variant av enskilt samtal som 
Lagerman/Stenberg föreslår till sådana situationer. Ibland behövs inte ens det, utan det räcker med att 
kamratstödjarna försöker få med den utfrysta personen i gemenskapen genom att hälsa på och prata 
litegrann med honom eller henne. 
 
I de fall där samtal enligt Farstametoden inte räcker till för att stoppa mobbningen går vi vidare med 
fallet genom lämpliga sanktioner mot mobbarna, samtal med rektor, ev byte av klass för att splittra 
negativa grupperingar, och om inte heller detta hjälper kopplas socialtjänsten och/eller polisen in. 
 
Den person som blivit mobbad måste också få stöd för att komma tillbaka igen. Det kan handla om att 
öva gränssättande beteende för den som inte vågar säga ifrån, att öva på att agera annorlunda för den 
som blivit mobbad eftersom andra elever upplenver henne eller honom som provocerande, eller om att 
”bara” försöka peppa eleven och hjälpa honom eller henne att höja sitt självförtroende igen. Vi följer 
alltid upp hur den som blivit mobbad har det, och det tillhör dessutom kamratstödjarnas uppgifter att 
hålla lite koll på och kanske prata lite extra med den här personen.  
 
 
 
 
 



 
 
8. AVSLUTANDE REFLEXION 
 
Jag tycker att jag under arbetets gång har fått många nya kunskaper om hur mobbning kan hanteras. 
Jag skulle gärna, när jag börjar arbeta som lärare, vilja vara med och arbeta i mobbningsteamet på den 
skola där jag hamnar. Jag tror att jag, med de fördjupade kunskaper jag fått genom arbetet med denna 
uppsats, skulle kunna göra nytta i ett mobbningsteam.  
 
Om jag skulle fördjupa mig mer i ämnet mobbning, skulle jag tycka det vore intressant att titta 
närmare på vad det egentligen gör att vissa barn mobbar andra, och att vissa barn blir mobbade. Är det 
slumpen som avgör, eller finns det någon annan förklaring? 
 
Som läget är nu, planerar jag dock ingen ytterligare avhandling i ämnet. Jag längtar efter att få komma 
ut i verkligheten och jobba som lärare och, som jag nämnde nyss, kanske även vara med och arbeta i 
ett mobbningsteam.  
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