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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Mobbning har funnits i alla tider men på olika sätt, i olika samhällsklasser och åldersgrupper.
Få mänskliga problem är så svårbemästrade, därför är det nödvändigt att tala om dem och
bearbeta dem. Tyvärr har mobbning blivit klassat som ett skolfenomen och det kanske är
olyckligt eftersom man då lägger allt ansvar på skolan. Visst är det kanske oftare
förekommande i skolan men vi är alla ansvariga och delaktiga. Mobbning kan förekomma
på arbetsplatser, mellan vuxna, vuxna som mobbar barn, barn som mobbar lärare och det
kan till och med förekomma på ålderdomshemmet. Man kan fråga sig vad det är som gör att
människor kan vara så grymma mot varandra. Det här är något som angår alla och speciellt
människor som arbetar i skolan. Detta gjorde mig intresserad att ta reda på mer om detta
fenomen som egentligen alltid funnits men först på senare år blivit mer uppmärksammat.

De senaste tio åren har mycket hänt. Vi får höra alarmerande rapporter ganska ofta. Elever
som plågar och har blivit plågade träder fram i massmedia. Eftersom det här är allas problem
men ett problem som oftast förekommer i skolan måste man som lärare ta ett större ansvar
och vara förberedd att ingripa. Det är viktigt för lärare att lära sig att se när mobbning
förekommer i kring dem och att ha en bra beredskap. Mobbningen måste också ses i ett
större perspektiv då samhället har ett ansvar för att barn och unga skyddas mot övergrepp.

Peter-Paul Heineman införde begreppet mobbning 1969 och senare 1972  i boken
Mobbning. Gruppvåld bland barn och vuxna (Heineman 1972). Hans skildring av ordet
är; en grupps angrepp på en enskild. Det väckte stor uppmärksamhet i de skandinaviska
länderna, men nästan ingen i andra länder. I och med att detta nya begreppet skapades fick
många upp ögonen för problemet och idag finns en paragraf i skollagen som säger att den
som arbetar i skolan aktivt ska motverka alla former av kränkande behandling, mobbning
och rasism1. Detta är en viktig signal från samhället som borde fångas upp. Det står också i
läroplanen “ Ingen ska i skolan utsättas för mobbning” vilket är en tydlig markering2. Detta
som står skrivet i lagar och läroplan ska alltså efterlevas men det verkar tyvärr som att det
inte alltid gör det, annars hade vi ju sluppit höra alla dessa larmrapporter. Det är viktigt att vi
diskuterar det här eftersom det är ett vanligt problem och funderar på  hur vi ska arbeta för
att få bort mobbningen ur skolorna. Vi vet redan att många mobbas. Lärare har mycket
makt och borde då också ha möjlighet att stoppa det. Det finns fall som inte
uppmärksammas och som finns dolt i skolorna. En viktig anledning till detta kan vara
bristande kunskap hos lärarna och ifall vi inte ingriper utan låtsas att inte se, så förmedlar vi
ett budskap till eleverna att det är något vi tyst godtar. Därför är det viktigt att känna till
orsakerna till varför mobbning uppstår men kanske viktigast: att ha redskap och kännedom
så att vi kan handskas med problemet. Och ju mer kunskap och bättre beredskap vi har
desto bättre kommer vi att kunna hantera situationen.

                                                
1 Skollagen & Grundskoleförordningen 1998 med kommentarer.
2 Läroplan för grundskolan, Lpo-94. Allmän del.
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1.2 Syfte

Avsikten med denna uppsats är att presentera och diskutera de olika metoder mot
mobbning som redan finns idag. För att få en uppfattning om hur skolor idag arbetar för att
bekämpa mobbning har även fyra handlingsplaner tagits med för att förankra arbetet i
verkligheten. Målet är att kartlägga de största orsakerna till varför mobbning uppstår samt
att försöka komma fram till hur lärare i skolan idag på bästa sätt kan åtgärda mobbning.

1.3 Frågeställningar

• Vilka är orsakerna till mobbning?
• Vad kan vi göra för att förebygga och åtgärda mobbning i skolan?
• Vilka metoder finns idag för att bekämpa mobbning?

1.4 Disposition och metod

Den här uppsatsen bygger till största del på litteraturstudier. Efter detta inledande avsnitt
kommer man in på den första av uppsatsens huvuddelar där de för arbetets förståelse
viktigaste definitionerna och orsakerna till mobbning gås igenom. Här studeras de orsaker till
att mobbning uppstår som återfinns i den studerade litteraturen.

Sedan presenteras fyra olika handlingsplaner. Farstametoden har fått större utrymme därför
att många skolor använder sig av denna populära metod. Kritik mot den presenteras
eftersom några av de mest kända forskarna i ämnet mobbning kritiserat denna metod ganska
hårt.

Därefter följer ett avsnitt som handlar om olika skolors handlingsplaner mot mobbning. Där
återges deras handlingsplaner på ett mer kortfattat sätt. Handlingsplanerna finns med i
uppsatsen för att kunna se och jämföra hur olika skolor har resonerat kring mobbning och
för att studera vilka metoder som används.

I diskussionsavsnittet dras slutsatser mot bakgrund av vad som lästs i litteraturen,
handlingsplanerna och författarens egna erfarenheter från skolvärlden.

Den studerade litteraturen utgörs av avhandlingar, böcker samt debattartiklar. Detta för att
få en så fullständig bild som möjligt av den forskning som finns i ämnet.
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1.5 Avgränsningar

I ett arbete av denna omfattning finns inte utrymme att studera allt man skulle vilja. Jag har
därför valt att inte studera hur skolorna arbetar med de handlingsplaner jag tar upp i kapitel
3.

1.6 Källkritik

Det är viktigt att komma ihåg att all litteratur man läser inte alltid är objektivt skrivet. Därför
har jag försökt att ifrågasätta litteraturen under tiden jag läst. Eftersom mobbning är ett ämne
som gör människor känslomässigt engagerade måste man som läsare hålla huvudet kallt. Till
exempel har de författare som kritiserar Farstametoden tagit fram egna metoder som bygger
på en annan grundsyn, vilket ibland lyser igenom i deras formuleringar.

I litteraturgenomgången har jag naturligtvis själv valt vilken litteratur jag velat ha med. I och
med det valet så styr man själv en hel del åt vilket riktning man kommer. Jag har ansträngt
mig för att ta med ett representativt urval av kända forskare i ämnet.
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2. Litteraturgenomgång

2.1 Vad är mobbning?

I litteraturen definieras termen mobbning på olika sätt. Jag kommer att ta med de mest
kända forskarnas definitioner av mobbning. Det är också de definitioner som verkar vara de
mest vedertagna ute bland de som arbetar med mobbning.

• “Mobbning-gruppvåld -psykiskt och fysiskt-mot en person”(Heinemann, 1972)
 
• “Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över en tid, blir

utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. Det är en negativ handling om
en individ tillfogar, eller försöker tillfoga en annan individ skada eller obehag”(Olweus,
1986 s.8)

 
• “Mobbning är långvarigt våld, psykiskt och /eller fysiskt, riktat mot ett offer och utövat av

enskilda personer eller grupper”( Roland, 1984 s.10)
 
• “I mobbningen har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över offret.

Negativa handlingar från plågaren mot offret i avsikt att skada offret förekommer. Detta
sker upprepade gånger och över en längre tid.” (Zelma Fors, 1995)

 
• “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, bland annat
följande:fysisk eller kroppslig mobbning - sparka, slå, ta saker från någon och förstöra
någon persons ägodelar. Verbal mobbning - retas, kalla någon vid öknamn,
förolämpningar, rasistiska kommentarer. Indirekt mobbning - ryktesspridning, uteslutning,
utstötning.(Sonia Sharp & Peter K. Smith, 1996 s.12).

• “Med mobbning anser 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 beteende i interaktion” (Pikas, 1989 s.
42)

Mobbning är gruppvåld och med våld menas både fysiskt och psykiskt våld som utövas av
en grupp mot en person. Det kan också vara så att gruppen förstärker varandras beteende
som riktas mot en person i underläge. Pikas menar att det måste vara en grupp, alltså mer än
en person för att det ska definieras som mobbning (Pikas 1989). Pikas säger också i en
artikel i Huvudstadsbladet att det är viktigt att skilja gruppvåld från andra former av våld, till
exempel individuellt våld (Ranninen, 1990).

Olweus påpekar  “att vi inte brukar kalla det mobbning när två ungefär lika starka individer
grälar eller slåss”. För att vi ska tala om mobbning bör det vara en viss obalans i
styrkeförhållandet: den som blir utsatt, har vanligtvis inte så lätt att försvara sig och är ofta
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lite hjälplös inför den eller dem som angriper” (Olweus, 1986 s. 13). Också att beteendet
upprepas spelar en viss roll. I fall där en elev råkar ut för en negativ handling en enda gång
behandlas inte, däremot är det viktigt att vara observant även om det bara inträffar en gång.
Olweus nämner i en artikel i Psykologtidningen att det i hans undersökning som gjorts i
Bergen med 2500 elever att det i 35-40 procent av fallen (åk. 5-7)  i huvudsak rörde sig om
en elev som utsatte offret för angrepp. Han antyder också att termen mobbning ofta ger fel
associationer i internationella sammanhang, speciellt då engelskspråkiga läsare. Han säger att
“i etologin så har termen använts för att beteckna en attack från en grupp djur mot ett
vanligen större djur av en annan art - en för gruppen naturlig fiende. Engelsmännen använder
i regel termen bullying problems” (Psykologtidningen,1988).

Fors säger i sin avhandling att hon väljer att använda ordet plågare i sin definition därför att
hon uppfattar att mobbning pågår under en längre tid och att det är plågandet som definierar
relationen. Hon använder också plågare istället för mobbare för att undvika möjligheten att
förväxla mobbare med mobboffer (Fors 1993).

Sammanfattningsvis kan man säga följande om de olika definitionerna:

• Olweus menar att det kan vara både enskilda och grupper som mobbar. Roland ansluter
sig också till det ställningstagandet. Medan både Pikas och Heinemann tydligt uttalar att
det är en grupp det rör sig om och att det således inte är att betrakta som mobbning om
det är en enskild person. Sharp&Smith nämner inget om personernas antal.

• De är alla dock överens om att det kan röra sig både om fysiska och psykiska angrepp
mot en individ.

• Heinemann och Pikas säger heller inget om att det pågår under en längre tid medan alla
andra har med det på något sätt i sin definition.

2.2 Förekomst av mobbning

Det finns en hel del forskning om förekomsten av mobbning. Fler pojkar än flickor mobbar.
Det finns en tendens till att flickor mobbas av fler pojkar än flickor. En undersökning i
Bergen visade att 60 procent av flickor i årskurs 5-7 huvudsakligen blev mobbade av
pojkar medan pojkar till övervägande del mobbas av pojkar. Alltså har en betydligt större
andel pojkar än flickor deltagit i mobbning. Pojkar blir också oftare utsatta för mobbning än
flickor. Detta är särskilt markant på högstadiet. Dessa resultat gäller s k direkt mobbning,
alltså öppna angrepp. Det är också mer direkta angrepp på pojkar och mer indirekta
angrepp på flickor. Olweus understryker att detta är huvudtendenser och att det på vissa
skolor kan förekomma att lika många flickor som pojkar blir utsatta för direkta angrepp.
Andelen elever som mobbas sjunker med högre årskurser. Olweus redovisar också siffror
på att var tionde elev är utsatt för mobbning i den svenska skolan (Olweus, 1987). Olweus
har också funnit att inga slutsatser kan dras mellan hur stor skolan eller klassen är och
förekomsten av mobbning. Mobbning kan alltså förekomma i både större och mindre
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skolor. Undersökningen som Olweus gjort omfattade årskurs 6 och 7 med ett visst
variationsområde i fråga om antal elever - från 132 till 824. Det visar på att även skolor som
är mycket små kan ha en utpräglad mobbningproblematik (Olweus, 1973). Enligt
Smith&Sharp så utsattes de mer sällan för mobbning ju äldre de blev. En minskning på 15
procent per år. Men enligt dem finns det två ålderstoppar när det gäller deltagande av
mobbning och det är vid sju års åldern då man börjar skolan och vid övergången till
högstadiet (Smith&Sharp, 1994).

2.3 Hur upptäcker man mobbning?

Vi vet att många mobbningsfall finns dolda för lärare och skolpersonal. Därför bör ett
antimobbningsteam ha en metod för att finna dolda fall och inte bara behandla fall som
uppkommer. Ett sådant team borde också aktivt leta efter fall som ännu inte upptäckts
(Pikas, 1998). Med ett sådant team menas de personer på en skola som är tillsatta att
arbeta med ett mobbningsproblem när de dyker upp. I ett sådant kan exempelvis ingå
kurator och skolsköterska och några lärare som kanske har lite mer erfarenhet av att arbeta
med mobbning.

Pikas menar att klass- och gruppdiskussioner med förutsättning att man även behandlar
glädjeämnen och inte bara konflikter är ett bra grepp. Han har även förslag på andra sätt att
upptäcka den dolda mobbningen. Han föreslår att man använder dagböcker som dels syftar
till att utveckla elevens skriftliga uttrycksförmåga och dels att få kontakt med eleven. Pikas
menar att ju mer accepterande eller intimare läraren är i sin undervisning desto mer benägna
blir eleverna att berätta om sina bekymmer. Han menar också att en klasslärare som
individuellt intervjuar sina elever om deras trivsel och som mot slutet frågar om någon är
utsatt för utfrysning kan upptäcka mobbning. Även här gäller att läraren är accepterande mot
eleverna. Han menar också att en lärare som har elevernas förtroende kan vädja till dem att
berätta om det förekommer mobbning. Pikas har i sin bok med ett exempel på en lärare
som i början av varje termin samlar hela högstadiet i aulan och berättar om mobbning. Han
berättar t ex om elever som begått självmord på grund av mobbning och i slutet frågar han
eleverna om någon känner till mobbning i skolan. Ofta söker någon elev upp honom senare
och talar om vad hon sett. Pikas säger att det lustigt nog alltid är en flicka (Pikas, 1998).

Enligt Smith & Sharp finns det tre sätt att ta reda på om mobbning förekommer. Det är
genom enkäter, intervjuer och individuella aktiviteter. När det gäller enkäter så har de med
ett förslag på en enkät och de beskriver också hur man ska hantera enkäten såsom att ge
eleverna en motivering på varför man fyller i enkäten och att se till att de besvarar den
individuellt. Genom att göra intervjuer som Pikas också föreslår kan man få mer information
om mobbningen på skolan. Man kan följa upp frågeställningar på ett annat sätt än med en
enkät. Intervjuer kan göra det lättare för elever med inlärningssvårigheter att svara på ett
mer utförligt sätt. Det som är nackdelen är att det tar mycket tid i anspråk. Individuella
elevaktiviteter arrangeras så att man får reda på  vilka elever som varit inbegripna i
mobbning och vart någonstans mobbningen ägt rum. Författarna beskriver inte närmare i
detalj vad detta innebär. De kommenterar slutligen att genom att göra en analys få en bättre
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bild av mobbningens omfattning på sin skola och kan därigenom sätta in  mer anpassade
åtgärder (Smith&Sharp 1994).

2.4 Varför förekommer mobbning?

2.4.1 Relationer och gruppkonstellationer

Det är lätt att avfärda mobbning som t ex att den mobbade har problem med sina relationer
till andra jämnåriga eller att barn retas med varandra och inte menar så mycket med det.
Man tar helt enkelt inte barnet och kanske föräldrarna på allvar. Tvärtemot kan vi också
tolka en våldsam lek som att någon blir mobbad. Det är då lika viktigt att lyssna på barnet
och inte bestämma att det var mobbning det som skedde (Roland, 1984).

Pikas har talat med många barn och ungdomar om mobbning och säger att nästan alla barn
retar någon varje dag och det gör de därför de tycker att det är kul. Det de vill är att testa
de andra men man menar egentligen ingenting illa med det. Pikas menar att det är en del av
skolans sociala liv. Han menar att de testar varandra därför att det i grupper alltid finns
hierarkiska ordningar och det som gäller på idrottslektionerna behöver inte gälla på
matematiklektionerna. Om testningarna inte resulterar i att man kan placera in personen i ett
fack så fortsätter testningarna. Pikas kallar detta för dissonans och det uppstår när två
intryck inte stämmer med varandra. Exempelvis när någon inrättat sig i hierarkin som den
snälle och svage men som plötsligt sticker upp i en vuxen persons närvaro. Två intryck
stämmer alltså inte med varandra. Detta kan hjälpa oss att förstå att mobbning kan vara en
företeelse som urartat men som från början var någonting naturligt i gruppen. Det hela
förstärks av grupptrycket. Man blir mobbare därför att man själv är rädd att annars bli
mobbad. Det går till på det sätt att gruppen börjar att svänga åt samma håll, rykten börjar
spridas ut, man härmar offret, man kommer på nya sätt att plåga offret på och uppfinnarna
belönas med beundran. Pikas menar att det är viktigt att förstå att det börjar som ett skämt
men genom att gruppen på något sätt påverkar varandra går det längre och längre. Det sätt
på vilket offret beter sig kan förstärka gruppens beteende och det hela blir en ond cirkel
som kan vara mycket svår att bryta (Pikas, 1989).

Olweus har också skrivit om de mekanismer som styr en grupp och som är viktiga att känna
till. Ibland kan en del hyggliga men kanske lite lättpåverkade elever delta i mobbning och det
kan bero på att man inte känner lika stort ansvar när man är i en grupp. Ansvaret tunnas ut i
gruppen och man får heller inte lika mycket skuldkänslor efteråt. Det har också påvisats i en
del undersökningar att både barn och vuxna kan bete sig aggressivt efter att ha sett en annan
person som beter sig aggressivt och som man ser upp till. Det kan exempelvis vara
mobbaren som fungerar som denna modell. De som blir påverkade kan vara personer som
är lite osäkra och osjälvständiga och som då “hänger på” (Olweus, 1987).
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2.4.2 Personlighet och utseende

Att en person mobbas kan ha med personligheten att göra. Enligt Olweus är mobboffren
ofta mer känsliga och osäkra än vanligt. När de blir angripna ger de inget motstånd utan
låter sig bli angripna (Olweus, 1987). Pikas menar att barn som är lillgamla är i riskzonen för
mobbning (Pikas, 1989).

Olweus har också funnit i en av hans undersökningar att offren som enbart var pojkar hade i
obetydlig utsträckning fler yttre avvikelser än de andra slumpmässigt utvalda pojkarna som
varken var mobbare eller offer. Däremot när det gällde fysisk styrka var offren svagare än
de andra pojkarna som ingick i undersökningen. Olweus slutsats är att yttre avvikelsers
betydelse har blivit överdriven men inte när det gäller fysisk styrka (Olweus, 1974). Olweus
säger att det är lätt att förklara mobbningen med att den mobbade har en yttre avvikelse.
Olweus har kommit fram till att 75 procent av eleverna i hans kontrollgrupp som innefattar
slumpmässigt utvalda pojkar hade åtminstone en yttre avvikelse. Därför kommer den som
tittar efter en yttre avvikelse hos mobboffret förmodligen att hitta en eftersom vi ju nästan alla
har en yttre avvikelse. Det kan också vara så att en eventuell mobbare drar fram yttre
avvikelser som skäl till att han mobbar men det är inte samma sak som att det är orsaken till
mobbningen. Utseendet kan alltså vara en orsak, men när man börjar att skrapa på ytan hos
mobbaren kommer oftast andra orsaker fram än att offret t.ex. är ful och fet (Olweus,
1987).

Olweus har vidare kommit fram till att fysisk styrka betyder en hel del för en pojkes
popularitet och när en pojke är populär minskar risken för att han ska bli mobbad (Olweus,
1987). Pikas menar däremot att man måste se på skilda tidsperioder i ett mobboffers liv.
Offret har kanske fått vissa personlighetsdrag därför att han/hon blev angripen av olika
orsaker som inte från början var deras personlighetsdrag. Han menar att det ju är självklart
att man blir ängslig när man blir slagen. Men vi vet inte om det är därför man blir slagen. Det
som Pikas fått fram av sina samtal med mobbare är att de inte riktigt kan beskriva varför de
började att mobba. Pikas säger att det som rullas fram är snarare gruppdynamiska faktorer
än orsaker till mobbningen (Pikas, 1989).

Zelma Fors har i sin avhandling med ett fall där hon ger en bild av vad de olika inblandade
personerna tyckte att orsaken till mobbningen var. Eleverna tycker att orsaken till att Lina
(som är mobboffer) mobbas är att hon luktar illa, att hon är tjock, att hon ljuger och att hon
inte kan leka så bra. Även skolpersonalen talar också mycket om hennes utseende och
beteende. De tycker också att hon ibland har ett omoget beteende. Till och med Linas egen
förälder tror att Lina är mer omogen än de andra flickorna och att en sådan sak som att hon
fortfarande suger på tummen är orsaken till att hon mobbas. De övriga föräldrarna uppfattar
att Lina mobbas för att hon har avvikande klädsel och att hon är tjock och har svårt för
skolarbetet. Fors menar dock att den största orsaken är de grupprocesser som finns i
gruppen. Det finns i Linas klass en ständigt närvarande konflikt “vem man får vara
tillsammans med och vem som inte får vara med”. Det finns också en maktkonflikt mellan
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två flickor i gruppen där de andra barnen används i denna konflikt på olika sätt (Fors,
1993).

Olweus har i sina undersökningar om mobboffren kommit fram till att de typiska mobboffret
är mer ängsligt och osäkert än elever i allmänhet. De har ofta en negativ värdering av sig
själva och känner sig dumma och ensamma. Han har kallat de för passiva mobboffer som är
den vanligaste typen (Olweus, 1987). Den främsta orsaken till mobbningen är enligt Olweus
att det finns en person med ett aggressivt personlighetsmönster men det är också nödvändigt
att det finns en person med ett ängsligt personlighetsmönster. Om dessa båda typer inte finns
förekommer inte heller mobbning (Olweus, 1973).

Sammanfattningsvis kan man säga att Fors och Pikas säger att orsaken är grupprocesser
och gruppdynamiska faktorer. Medan Olweus säger att det finns en obalans i
styrkeförhållandet och att det måste finnas en person med ett ängsligt beteendemönster och
en person med ett aggressivt för att mobbning ska uppstå.

2.4.3 Kulturskillnader

Olweus menar att det i människans historia alltid varit så att avvikelser i fråga om nationalitet
eller ras lett till konflikter och förföljelse (Olweus, 1987). Aarland har något som han kallar
för invandrarsyndromet. Med det menar han ungdomar som flyttar in till stan från landet eller
tvärtom. Då kan orsaken vara att de upplevs som främmande för att de har en annan
dialekt, kläder eller vanor, vilket kan upplevas antingen som hotande eller löjligt. I våra
dagar är det speciellt invandrare som är en utsatt grupp. De upplevs som hotande därför att
de exempelvis inför nya seder, inför ett nytt sätt att tala och de kräver att få vara med och
styra och ställa (Aarland, 1988).

2.4.4 Hem/uppväxt

I en rapport Olweus gjort där bara pojkar ingick i undersökningen kom han fram till att
offren ofta hade ett mera positivt förhållande till sin familj än vanligt (Olweus, 1987). I en
annan undersökning fann Steine och Aukland att offren ofta berättade hemma om både
tråkiga och trevliga saker. De fann också att de umgicks mer med sina föräldrar på fritiden.
Detta menar Roland kan bero på att föräldrar till offer är överdrivet beskyddande mot sina
barn. Det kan till och med gå så långt att barnet vill upprätthålla konflikten i skolan för att få
den omsorg som föräldrarna visar (Roland, 1984).

Andra orsaker kan vara en väldigt sträng uppfostran. Barnet känner att det inte kan leva upp
till föräldrarnas krav och det resulterar då i att barnet får skuldkänslor. Han eller hon gör sig
till offer för andras aggression genom att bli hjälplös och störande. Aarland menar att det
finns många barn som direkt söker sig till situationer där våld finns (Aarland, 1988).
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Det finns mer forskning om mobbarens uppväxtförhållanden än om mobboffrets. Olweus har
kommit fram till att mobbaren brukar ha en aggressiv personlighet. Han förklarar det med att
han/hon fått för lite kärlek och omsorg i hemmet vilket kan bidra till detta aggressiva
beteende. En annan orsak kan vara att föräldrarna använt stryk som en bestraffningsmetod
och menar med det att “våld föder våld”. Föräldrarna har ofta haft en tillåtande attityd mot
aggressivitet (Olweus, 1987 s.37). Olweus understryker dock att detta är huvudtendenser
och att i enskilda fall kan det vara andra faktorer som spelat in. Aarland förklarar detta med
att det byggs upp ett aggressivt behov men det är för farligt att ge utlopp för det mot
föräldrar, lärare eller kamrater som kan ge igen. Därför riktas den mot någon svagare
person som inte är i stånd att ge igen (Aarland, 1988).

En annan intressant uppgift är att familjers socioekonomiska förhållanden inte har något
samband med en persons aggressiva personlighet. Det kan då gälla saker såsom
bostadsstandard, inkomstnivå och föräldrarnas utbildning (Olweus, 1987).

2.4.5 Skolans/lärarens roll

Lärarens roll spelar också in eftersom det är en central person för eleverna så tar de efter
läraren. Aarland menar att lärarens förmåga att ingripa i konflikter mellan elever spelar stor
roll för om det skall uppstå mobbning eller inte. Om läraren inte ingriper visar man att
mobbning är någonting som man godtar det kan också hända om man visar en överdriven
förståelse för mobbaren/mobbarna. Använder läraren t ex en auktoritär och bestraffande
metod kan det i sin tur öka de aggressiva tendenserna i gruppen. Det kan tyckas som att
mobbningen upphör men den blir oftast bara mera dold (Aarland, 1987).

Är det konflikter bland lärare i lärarkollegiet skjuts andra problem i bakgrunden och
mobbarna får därmed större spelrum. En annan sak kan vara om läraren är så fokuserad på
ämnet att han/hon inte uppmärksammar eleverna (Aarland, 1988). Olweus fann inga
samband mellan inställning till lärare och skolarbetet och förekomst av mobbning däremot
fann han samband mellan mobbning och många slagsmål bland eleverna (Olweus, 1973).

2.4.6 Miljö och yttre faktorer

Om elever har lite att göra och det inte finns omväxlande aktiviteter eller det finns för litet
utrymme kan de av leda börja att slåss och mobba andra. Skolgården kan uppfattas som ett
“testområde” där man prövar makt och status. Passar skolgården bra för att spela fotboll på
kan de som är dåliga på idrott uteslutas från gemenskapen från andra. Många utemiljöer är
också mycket svåra att övervaka det kan då vara lättare för en eventuell mobbare att kunna
agera fritt utan att de vuxna upptäcker något (Sharp&Smith, 1996).

Olweus har fått resultat som visar att i skolor med många vuxna som omger barnen under
rasterna var det mindre mobbning. En enkel åtgärd kan alltså vara att se till att skolan har ett
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fungerande rastvaktsystem. Huvudregeln bör då vara att hellre ingripa för ofta än för sällan
(Olweus, 1987).

Yttre orsaker påverkar också, Aarland  menar att barn som ser våld på TV och video får
ett större behov av att avreagera sig vilket kan då bli på en svagare individ i en grupp.
Därför säger Aarland också att mobbningskampanjer kan få motsatt effekt. Alltså genom att
se t ex filmer om mobbning så ökar det de aggressiva tendenserna. Däremot säger Sonia
Sharp & Peter K. Smith att vi ska med jämna mellanrum ta upp mobbningen i
undervisningen på olika sätt. Samhället är även det en bidragande orsak till alla
våldstendenser, skolan är präglat av konkurrens precis som det övriga samhället.
Betygssystemet är ett exempel där det råder hård konkurrens. Det kan leda till att eleverna
har ett negativt förhållande till varandra eftersom de kanske konkurrerar. Mobbningen kan
då ge en belöning i form av seger (Aarland, 1988).

2.5 Metoder för att bekämpa mobbning

Här tas ett antal metoder för att åtgärda och förebygga mobbning upp. Det finns omfattande
kritik mot Farstametoden. Under rubriken 2.5.4 har jag valt att ta med ett avsnitt med denna
kritik för att ge en mer fullständig bild av Farstametoden. Jag har ej funnit motsvarande kritik
mot de övriga mindre kontroversiella metoderna.

2.5.1 Inlärning genom samarbete

Inlärning genom samarbete är ingen renodlad metod att lösa ett mobbningsproblem utan mer
ett sätt att jobba i skolan för att förebygga mobbning. Det är ändå intressant att studera
Aarlands metod som en förebyggande antimobbningsmetod.

Aarland menar att om vi kan bygga upp en positiv atmosfär och ha en engagerande
undervisning minskar våldstendenserna i skolan. Han poängterar att samarbete är mycket
viktigt för eleverna. Om de blir beroende av varandra och det är ömsesidigt förebygger
detta mobbning. Detta menar han skulle leda till att eleverna knyter band till varandra även
utanför undervisningen. Han har arbetat med något han kallar “Inlärning genom samarbete”
(Aarland 1988 sid. 76) som han menar är ett sätt att förebygga mobbning på. Det går ut på
att gruppen har ett gemensamt mål och alla deltagare måste delta om målet ska kunna nås.
De jobbar inte med våld och mobbning utan med ett skolämne. Eleverna blir enligt den här
metoden mindre konkurrensinriktade, deras sociala utveckling främjas, de lär sig att
handskas med konflikter och att umgås med andra människor på ett positivt sätt. De tycker
också om sina klasskamrater mer och de har förmåga att stötta varandra. Aarland menar att
samarbete är grundläggande för alla människor och i relationer och att lära sig att använda
sina kunskaper i samarbete med andra.
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Sammanfattningsvis kan man säga att i den här metoden fokuserar man inte så mycket på
själva mobbningsproblemet utan mer på att jobba med att få eleverna sammansvetsade.
Kanske är det heller inte så synligt att man förebygger och åtgärdar mobbning eftersom man
jobbar mer med en arbetsmetod i ett skolämne. Man uppnår både bättre studieresultat och
en bättre sammanhållning i klassen och därmed mindre mobbning.

2.5.2 Gemensamt-Bekymmer-metoden

Pikas säger att hans metod är enkel och menar att man kan lösa problemet med att prata
med mobbarna genom att ta itu med dem en och en. Det görs genom att leda mobbaren
fram till lösningar och se till att man tillsammans arbetar med att förändra situationen
(Hufvudstadsbladet, 1990).

Den här metoden bygger på att man får den aktuella mobbningen att framstå som ett
gemensamt bekymmer. Pikas som är personen bakom metoden säger att i hans metod ska
man sträva efter att bryta upp dynamiken i mobbningsgruppen genom individuella samtal.
Som förut nämnts anser Pikas att för att mobbning ska klassas som mobbning måste det
vara en grupp som mobbar ( se rubrik 2.1). Metoden baseras på de samtal som
mobbningsterapeuten ensam har med mobbaren. En allmän strategi för GBm är att hålla inne
med egna förslag till lösningar och vänta på att mobbaren själv kommer fram till konstruktiva
lösningar som mobbningsterapeuten förstärker.

Steg ett är att mobbningsterapeuten bygger upp förtroende och det är mobbaren som är den
centrala personen. Pikas ger rådet att inte använda ordet mobbning. Han menar att lösningen
ligger i att man från första början förmedlar budskapet till mobbaren att man är positivt
inställd till att höra hans/hennes uppfattning om det hela.

Steg två är att mobbningsterapeuten får mobbningen att framstå som ett gemensamt
bekymmer. Pikas menar här att mobbaren ofta känner skuldkänslor för att han har deltagit i
en attack då man varit flera mot en. Mobbaren är också ofta rädd för att själv bli angripen
av gruppen. Genom att förstärka mobbarens yttrande som kan tolkas som ett bekymmer
berör man dessa känslor. Man ska alltså gemensamt komma fram till att situationen inte är
bra som den är. Pikas poängterar att lyssnandet är viktigt.

I steg tre ska mobbningsterapeuten fånga en vändpunkt. Så fort man delar ett bekymmer
ska man omedelbart gå vidare genom att fråga vad man kan göra åt saken. Att hitta det rätta
ögonblicket är inte alltid lätt. Men det säkraste ögonblicket är när mobbaren uttrycker sitt
bekymmer över mobbningen. Om inte då direkt hakar på kan mobbaren uppleva en
besvikelse och det kan då vara för sent för mobbningsterapeuten.

I steg fyra lirkar man fram konstruktiva lösningar. Det gäller här att fånga in mobbarens
motivation att bli av med mobbningen.. Här är det viktigt att ställa frågor som, vad ska vi
göra? Man poängterar att man ska göra detta tillsammans. Man accepterar alla förslag ifrån
mobbaren. Man kan sedan komma med frågor som får mobbarens plan att bli mera
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genomtänkt. Det är viktigt att det är mobbarens egna förslag och inte kommer ifrån
mobbningsterapeuten.

Efter att man gått igenom de här stegen planerar man och förbereder gruppmöten. Man tar
reda på den nu f d mobbarens inställning till att befästa några regler genom att ha ett
gruppmöte. Det är säkrast att först ha ett möte med enbart de misstänkta mobbarna. Man
tar där tillvara på de konstruktiva lösningar som finns inom gruppen. Om man inte känner sig
övertygad om att ett gemensamt möte med offret inte kommer att gå enligt planerna ska ett
sådant möte inte hållas. Terapeuten träffar sedan offret ensamt och man tar sig tid att leva sig
in i hur offret tänker och känner om det som pågått. Man ställer frågan om vilka lösningar
offret kan tänka sig. Innan mötet påminner man också mobbarna om vad man kommit
överens om kortfattat. Sedan får offret komma in. Vid detta mötet då alla träffas beskrivs
hur man ska handla beroende på om offret är provokativt då man för en riktig förhandling
eller passivt och undergivet då han/hon får höra de f d mobbarnas försäkringar. Sedan ingås
ett kommunikationskontrakt som säger att när konflikt ligger i luften så ska man
kommunicera på ett konstruktivt sätt. Innan man skiljs åt ska också frågan om vad man ska
göra om någon bryter mot överenskommelsen tas upp.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om den här metoden:

• Baseras på att man får mobbningen att framstå som ett gemensamt bekymmer som man
tillsammans ska lösa.

• Genom samtalen med mobbarna kommer man fram till konstruktiva lösningar.
• I det sista mötet då både offer och mobbare är med utstakas det nya sättet som man

tillsammans kommit fram till.

2.5.3 Farstametoden

En annan omskriven känd metod är den så kallade “Farsta metoden” (Karl Ljungström,
1994) Den bygger på en samtalsuppläggning som Anatol Pikas gjorde på 70-talet. Det
börjar med att mobbningsteamet som har mellan två och sju medlemmar får information om
ett mobbningsfall exempelvis ifrån mobboffrets föräldrar. Skolsköterskan finns nästan alltid
med. Teamet träffas regelbundet, från flera gånger i veckan till två-fyra gånger i månaden.
När ett mobbningsfall inträffar pratar mobbningsteamet med varandra. De säger först
ingenting till någon utan samlar information och skriver upp och observerar de eller den som
mobbar. Karl Ljungström som utformat metoden menar att det är viktigt att man ger fallet
minsta möjliga uppmärksamhet. När skolan får larm om ett mobbningsfall kan man behandla
det relativt enkelt med Farstametoden. Men om det blir känt på skolan ökar det
mobbningsoffrets lidande och mobbningsfallet blir då svårare att åtgärda (Ljungström,
1994).

Sedan tar mobbningsteamet kontakt med mobbaren utan att denne vet om någonting i
förväg. De överraskas då med information om sig själva och metoden bygger på en
frågeteknik där man förmedlar till barnet att man faktiskt vet vad barnet håller på med. Men
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vet barnet i förväg vad det handlar om kan det bli påverkat av exempelvis föräldrarna och
försvara sig. Det hela ska gå snabbt och föräldrarna informeras om vad som hänt och vad
skolan gjort först efter samtalen. Är det flera mobbare inblandade kallas de in en i taget. Där
sitter alla vuxna som är med i mobbningsteamet. Inga varför frågor ställs. Man moraliserar
inte och beskeden är raka. Man visar att man absolut inte tolererar någonting sådant här.
Mobbningsteamet ger mobbaren en möjlighet att klara sig ur situationen med hedern i behåll.
De låter också mobbarna själva avgöra om de ska berätta för sina föräldrar. Men
mobbningsgruppen råder dem att vänta tills problemet är löst. Efter cirka två veckor har
man vanligen ett uppföljningssamtal med mobbarna.

Ljungström menar att föräldrarna inte kan ta ansvar för vad som händer i skolan eftersom de
inte deltar i den dagliga verksamheten där. Och därmed har de heller ingen rätt att vara med
och lösa ett sådant här problem. Han tycker heller inte att man ska göra mobbning värre än
vad det är och att det borde jämställas med vilken annan svårighet som helst i skolan.
Ljungström säger att han önskar att föräldrarna kunde lita på att lärarna klarar att lösa
mobbningsproblem på egen hand och utan inblandning från föräldrar (Forselius, 1991).

Farstametoden används nu på cirka 200-300 skolor och 1000-1500 fall av mobbning har
behandlats och av dessa har de flesta fall lösts (Ljungström, 1994). I en skola där man
använt sig av den här metoden uppger man att efter alla möten har samtliga barn slutat att
mobba, men det har uppstått nya mobbningsfall med nya mobbare (Ejemar, 1992).

I artikeln “Jungfrulig modell mot mobbnings-problem” i Arbetarbladet berättar en skola om
hur effektiv och enkel denna metod är. En lärare säger att det var löjligt enkelt. De hade
bara behövts några samtal så hade mobbningen försvunnit. Det framkommer också i artikeln
att föräldrarna till mobbaren och mobboffret inte får reda på något i första skedet. Han säger
också att det inte krävs så mycket av honom som lärare och menar då att han därför kan
tänka sig att ta itu med problemet. Men föräldrar som inte känner till att deras barn mobbar
eller blir mobbat informeras inte i första skedet. Den här skolan motiverar det med att man
inte ska ringa runt till psykologer och föräldrar utan gå direkt på barnet. Föräldrar kan
hamna i försvarsinställning mot varandra (Ejemar, 1992).

Det man kan säga sammanfattningsvis om den här metoden är att:

• Den är enkel och kräver förhållandevis lite engagemang ifrån lärare. Beskeden till
mobbaren/mobbarna är också enkla och raka och man visar att man tar avstånd från
mobbningen.

• Den bygger på att det finns ett team där oftast skolsköterska och kurator ingår som
träffas regelbundet. Det finns därmed kontinuitet och uppföljning.

• Föräldrarna informeras ej förrän man har löst det hela och detta för att barnet inte ska
påverkas av sina föräldrar och inta en försvarsinställning. Mobbaren får dock själv
avgöra om han/hon vill berätta för sina föräldrar.
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2.5.4 Kritik mot Farsta metoden

Farstametoden är en använd metod ute på många skolor men den är också ganska
omdiskuterad. Det finns flera så kallade mobbningsexperter som är mycket kritiska till
Farstametoden. Fors säger i en artikel i Psykologtidningen att när man använder en metod
där man spelar med osäkerhet och hot beter sig de vuxna precis som mobbaren gör mot sitt
offer. Hon menar också att ett nytt synsätt börjat att få fotfäste i den svenska skolan
nämligen att barn har behov av att bli sedda och inte kränkta (Fors, 1997).

När man tillämpar Farstametoden visar man att de vuxna måste vara flera för att få bukt
med eleven och också att man inte är beredd att skapa någon relation till eleven eller att det
eleven har att berätta är speciellt värdefullt. Hon menar att när man väljer en sådan här
metod är man inte säker på sin vuxenauktoritet eller beredd att använda den. Lärarna får
övertaget enbart genom att vara fler och är själva förberedda medan eleven inte är det. Fors
menar att det är mycket viktigt att reflektera över om vi använder en metod som bygger på
tillit och gränssättning eller hot och rädsla. Om vuxna gör motsatsen till det de försöker lära
ut så kan det få ödesdigra konsekvenser (Fors, 1997).

Fors är inte förvånad över att Farstametoden tillämpas i skolan därför att man där påverkar
barn genom kontroll, hot om bestraffning och drömmen om belöning. Och att föräldrarna
inte informeras ser hon som att vuxna inte är säkra på att de får information från barnet. Fors
tycker att det borde vara fullt möjligt att låta barnet träffa den skolpersonal som barnet har
bäst kontakt med och att barnet får möjlighet att berätta på sitt eget sätt. Föräldrar som
informeras borde kunna utgöra ett stöd både för barnet och för skolpersonalen. (Fors,
1997)

I en artikel i Lärarnas Tidning går Dan Olweus till hårt angrepp på Farstametoden han säger
att det är moraliskt oacceptabelt att inte informera föräldrarna. Han säger att det ju är
fastslaget i skollagen att skola och hem i samarbete ska svara för barnens fostran. Han
stödjer sig också av forskning som han själv gjort i Bergen där han kommit fram till
övervägande antalet föräldrar hade en stark önskan om att bli informerade av skolan om
deras barn skulle vara inblandat i mobbning. Det gällde då som föräldrar både till offer och
mobbare. I undersökningen ingick 1000 familjer. Han anser att genom att man inte
involverar föräldrarna leder det till mindre goda resultat (Olweus, 1994).

Ljungström svarar i en annan artikel i Lärarnas Tidning med att de som arbetar med
problemen vet hur de mobbade mår och genom att kontakta mobbarnas föräldrar  tar man
en risk och det är då ett fruktansvärt svek mot de mobbade eleverna. Han säger också att
det är för barnens bästa de arbetar och att mobbningsoffret kommer i första hand och
mobbarna i andra hand och allra sist kommer de vuxnas intressen. Han menar också att
föräldrarna inte hålls utanför. De informeras regelbundet om att Farstametoden används.
Han säger också att alla skolor som använder metoden säger att föräldrarna är positiva. Han
menar att teorin och praktiken krockar eftersom flera hundra personers erfarenheter säger
att metoden fungerar men enligt Olweus fungerar det inte (Ljungström, 1994). Olweus
hävdar att det inte är korrekt att inblandade elevers föräldrar leder till problem eller ens
negativa konsekvenser. Han stödjer sig på forskning som han gjort i Bergen i 42 skolor där
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hans åtgärdsprogram som uppmuntrar skolan till kontakt med föräldrarna har fått mycket
positiva effekter. Olweus tror att det är farligt att lämna mobbarna “åt sitt öde” eftersom ju
mobbning ingår i ett mer generellt beteendemönster som ofta leder vidare till kriminalitet och
missbruk (Olweus, 1994).

Olweus menar att det naturligtvis är angeläget att en skola har klara rutiner för hur man ska
hantera en mobbningssituation. Men det behövs mer långsiktiga mål och att man arbetar
med problemet hela tiden och att försöka skapa bättre kamratrelationer i skolan. Eftersom
mobbning är en del av ett beteende som kan innefatta skolk, stöld och fylleri. Ett
åtgärdsprogram mot mobbning bör syfta till att påverka andra beteenden i skolan än
mobbning och dessutom öka elevernas trivsel. Olweus anser därför att Farstametoden kan
kritiseras för att vara ganska snäv och individorienterad eftersom inga av dessa långsiktigare
målsättningar ingår i metoden (Olweus, 1994). Ljungstöm menar att Farstametoden visst går
att kombinera med det förebyggande arbete som Olweus tycker att man ska jobba mer med
(Ljungström, 1994).

Olweus kritiserar också att man “spelar på” mobbarnas skuldkänslor. Och säger att hans
egen och andras forskning visar att mobbarna har förhållandevis lite skuldkänslor. Därför
tycker Olweus att det är osannolikt att man skulle kunna nå några bestående resultat genom
att använda Farstametoden. Han menar att det man tror är skuldkänslor hos mobbarna i
själva verket är ett uttryck för “att det nog kan bli bråk om man inte låtsas ändra sig”. Alltså
en ytlig anpassning därför att man kör med ett mer eller mindre hotfullt bemötande. Olweus
anser det då riktigare om man kör med öppna kort både med hänsyn till mobbaren,
mobboffret och klassen/skolan (Olweus, 1994).

Vidare anser Olweus att man inte har tillräckligt med forskning som kan visa att metoden har
klara behandlingseffekter. Det är inte nog som dokumentation att en lärare i
mobbningsteamet säger att situationen har blivit bättre. För att kunna tala om
dokumenterade effekter måste man ha ett längre tidsperspektiv och ha ett bra underlag för
sina slutsatser (Olweus, 1994).

Pikas har funnit att Farstametoden är den dominerande behandlingsmetoden ute på
skolorna. Även Pikas tar avstånd från metoden som ändå i inledningen nämner att den
bygger på Pikas metod. Jag tolkar det ändå som att Pikas helt tar avstånd ifrån
Farstametoden när han säger att han kallar den “förhörsmetoden”, “som olyckligtvis
sammanblandas med mina tidigare publikationer” (Pikas, 1998 s.38).

Kritik mot Farstametoden kan sammanfattas på följande sätt:
• Att föräldrarna inte informeras är det som de flesta kritikerna mot Farstametoden

motsätter sig.
• Att man bemöter mobbarna med samma sätt som de gör mot sina offer. Exempelvis att

de vuxna är många fler och att man visar att man inte är beredd att bygga upp en relation
till mobbaren och att denne inte får chans att själv berätta.
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2.5.5 Mombus-modell att förebygga mobbning

Den här modellen är tänkt att användas i förebyggande syfte. Mombus är författarens
benämning på sin modell för att förebygga mobbning, vilket är en förkortning för
mobbningsombudsmän. Man startar alltså inte den här modellen för att skolan har
mobbningsproblem utan för att förebygga mobbning. Det är meningen att den ska verka på
sikt. Janne Staff , som är upphovsman till Mombus-modellen åker själv runt och informerar
om metoden innan en skola startar upp den. Vid detta tillfälle informeras både skolans
personal, barnen och föräldrarna på ett särskilt föräldrarmöte. Barnen har också i god tid
innan införandet fått ta hem information till föräldrarna. Staff anser själv att föräldrarna har en
viktig uppgift att fylla och motsätter sig starkt att föräldrarna inte får information. Han säger
också att det i läroplanen tydligt framgår att föräldrarna ska finnas med i skolans
verksamhet. Och att det är nödvändigt att föräldrarna vet vad som händer så att man kan
förebygga konflikter. “Det är första när alla drar åt samma håll som man kan minska riskerna
för mobbning” (Staff, 1997, s. 30).

Staff  brukar också berätta om någonting han kallar Mombusklubben. Föräldrarna är de
som i första hand drar igång klubbverksamheten. Staff menar på att det måste finnas
någonting roligt och positivt annars kan barnen lätt tröttna. Att vara medlem i Mombus
klubben är frivilligt men är ett sätt att skapa samhörighet. Avsikten med den är att alla ska ha
roligt och göra saker tillsammans. Det är då viktigt att barnen får ansvar och att man tar
hänsyn till barnens önskemål. Man kan t ex arrangera utflykter, korvgrillning och
brännbollskvällar. Man kan bjuda in intressanta föreläsare. Detta ska alltså verka för att alla
lär känna varandra bättre vilket främjar sammanhållningen (Staff 1997).

Eleverna är oftast positivt inställda till modellen att arbeta mot mobbning på och de vill gärna
ta itu med problemen.  Deras största hinder är dock att prata med de vuxna därför att de
ofta får höra att det de berättar om inte är något att bry sig om. Eleverna får turas om att
vara Mobbningsombudsmän två och två under en vecka i taget. I slutet på veckan träffar de
klassläraren och stämmer av. I slutet på en termin ska alla i klassen ha varit
mobbningsombudsmän. Man fyller också i en rapport som alla andra klasslärare också gör.
Man lämnar sedan in rapporterna till den som är ansvarig att hålla i det hela på skolan och
som sätter in rapporterna i en pärm. Man har då möjlighet att gå tillbaka och se om vissa
personer förekommer oftare o s v. Sedan diskuteras erfarenheterna i klassen. Staff påpekar
att om man ska förebygga mobbning måste dessa frågor ständigt diskuteras (Staff 1997).

Mombus står för att man vågar säga ifrån och vågar berätta om man ser någonting eller själv
blir utsatt för någonting. Det är viktigt att barnen har någon vuxen att gå till som de litar på
och att den vuxne lyssnar och reagerar. De som är mobbningsombudsmän ska inte leka
ordningspoliser men om de ser eller hör någonting ska de ingripa eller gå till en vuxen. Det är
alltså inte fråga om angiveri. Det är ett sätt att bry sig om en kompis. Det är väldigt viktigt att
Mombuseleverna  får uppbackning och att man tar dem på allvar. Om vuxna visar
nonchalans rinner allt ut i sanden. Vi måste alltså stå för det vi säger och visar att det inte är
att skvallra om man berättar när någon far illa (Staff 1997).
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Om mobbning upptäcks tycker Staff att man ska lösa konflikten genom att höra båda
parterna var för sig och bilda sig en uppfattning om vad som hänt. Sedan ska man försöka
sammanföra dem och få dem att försonas och om mobbningen inträffat i skolan bör föräldrar
kontaktas snarast möjligt vilket på sikt innebär att man undviker större konflikter. Om man
däremot försöker att hålla tyst menar Staff att en liten händelse kan utvecklas till något
mycket större (Staff 1997). Staff kommer tillbaka till skolan efter en tid för att se om allting
fungerar. Han säger i en artikel i Lärarnas Tidning att det brukar fungera och att enligt
skolorna så har mobbningen minskat radikalt (Pettersson 1994).

Sammanfattningsvis kan följande sägas om Mombusmetoden:

• Det är en metod som inte startas för att man har problem från början utan för att
förebygga mobbning.

• Eleverna själva tar ansvar för att rapportera om de ser någon som far illa. Alla får vara
mobbningsombudsmän under en vecka.

• Hittar man ett mobbningsfall löser man det genom att sammanföra dem och få dem att
försonas och kontakta föräldrarna så snabbt som möjligt.

• Staff poängterar att det är viktigt att det är ska vara roligt att vara med i Mombusklubben
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3.  Handlingsplaner mot mobbning från fyra olika
skolor

Det står i skollagen 1 kap 2§ att “Varje skola bör också ha ett åtgärdsprogram mot
mobbning och rasistiska beteenden och därmed en handlingsberedskap, om problem skulle
uppstå. I detta ansvar bör också ingå att skolan inte skall sluta sig i en missriktad ambition
att “lösa sina egna problem”, utan aktivt bör samarbeta med exempelvis polis och
socialtjänst, i syfte att göra klart att samhällets övriga lagar och regelsystem gäller också i
skolan”. Därför har jag här tagit med fyra olika exempel på dessa åtgärdsprogram som det
står att varje skola bör ha.

Pikas menar att det ännu inte finns någon representativ undersökning om arbetssätten inom
mobbningsbekämpning. Skolverket gjorde en undersökning 1997 men det var då för att
undersöka om skolorna har handlingsplaner överhuvudtaget. Det visade sig då att fyra
femtedelar av alla svenska skolor hade sådana planer. Pikas säger också att efter att han fått
inblick i hur dessa åtgärdsprogram fungerar är att verkligheten bakom dessa program är
ytterst skiftande (Pikas, 1998).

Skolorna som jag har fått åtgärdsprogram av ligger alla i tätortsområden men inte i samma
kommun. Det är rektorerna på skolorna som tillhandahållit mig dessa dokument men jag vet
inte någonting om hur de har jobbat med att få fram dessa dokument. Allt jag i stort sett har
fått reda på är det som står i dessa skolors handlingsplaner.

3.1 Skola 1

Här har man spaltat upp handlingsplanen under olika rubriker. Rubrikerna är följande:
förebyggande, vad är mobbning?, vem har ansvar?, metod, elevombud, föräldraansvar.
Detta tycker jag gör att det blir lite mer lättöverskådligt att läsa plus att man kan se att de
har med det viktigaste. Den här skolan använder sig av Farstametoden men har också lite av
de förebyggande aktiviteter som de själva beskriver det och som Janne Staff förespråkar i
sin Mombus modell. Man anordnar exempelvis luciagalor, idrottscuper, talangjakter och
turneringar av olika slag.

Lärarna är utbildade i metoden och har ett mobbningsteam där skolsköterska och kurator
ingår. Det finns även två elevombud i varje klass som ska uppmärksamma tendenser till
mobbning. Elevombuden och behandlingsteamet träffas var 3:e vecka. De har också med i
sin handlingsplan att det är viktigt att få med föräldrarna i arbetet mot mobbning genom att
informera vid föräldrarmöten och genom skolrådet. De säger också att det är viktigt att ha
en definition som man kan stå för och de har den som Olweus definierat.
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3.2 Skola 2

Det här är en friskola och de har kort beskrivit i sin handlingsplan hur de går till väga när en
elev känner sig illa behandlad som de själva uttrycker det. De skriver inget om i sin
handlingsplan att de jobbar enligt någon metod utan de ska lösa mobbningen genom samtal
med den mobbade och mobbarna. Kontakt med föräldrarna tas av skolledningen. Sedan
fortsätter arbetet i elevvårdsgrupper med klassföreståndare och klassen. Det förklaras inte
närmare vad det innebär.

3.3  Skola 3

Den här skolan har som skola 1 också tagit Olweus definition som sin egen. Men de har
också tillfogat vad de anser att negativa handlingar är för dem. Det beskrivs så här:
Beteende som har till syfte att tillfoga någon annan person skada eller obehag (aggressiv
handling). Den kan utföras genom: Fysisk kontakt, ord, på annat sätt t ex grimaser, gester,
utfrysning etc. De har i sin handlingsplan satt upp delmål och huvudmål att jobba mot. Man
gör varje läsår en kartläggning av eventuell förekomst av mobbning. De använder då en
enkät på lågstadiet framtagen av deras skolpsykolog och på mellanstadiet en enkät av Dan
Olweus. Om det sedan visar sig att det förekommer mobbning i en klass eller grupp så har
de beskrivit i sju olika steg hur de ska gå tillväga.

Det framkommer att samtalen med mobbarna hålls efter Farstamodellens grundprinciper
men med inslag av de tankar som Zelma Fors har formulerat. Däremot börjar man på den
här skolan med att hålla ett föräldramöte med de berörda barnens föräldrar. Sedan samlas
fakta in om hur den utsatte eleven mår. De intervjuar honom/henne om vad som händer och
vilka som deltar o s v. Sedan görs en analys av de vuxna som är involverade under
handledning av psykologen i området. Denna analys görs enligt Zelma Fors
begreppsdistinktioner. Sedan informeras den mobbade elevens föräldrar om vad som
framkommit och att man ska hantera problemet under de närmaste veckorna. Så hämtas
mobbaren till samtal och informeras strax i förväg eller på väg till samtalet om vad som är på
gång. Eventuellt hålls också samtal med några starka ledarelever i klassen med syftet att få
dem att hjälpa till i arbetet att få bort mobbningen. I klassen diskuterar man goda klass och
umgängesregler enligt Dan Olweus klassregler.

3.4 Skola 4

Det här är en skola med mycket invandrare i och som jag kan tänka mig har en del problem
med andra saker än mobbning. Överskriften till deras handlingsplan är formulerad så här
“rutiner för att förhindra kränkande särbehandling på skolan”. Sedan följer en definition inom
citationstecken men det står ej vem som citeras eller om det är de själva som formulerat
den. Den lyder i alla fall så här: “ Kränkande särbehandling, i dagligt tal mobbning, handlar
om att en eller flera personer regelbundet och under en längre tid usätts för negativa
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handlingar på skolan/arbetsplatsen från en eller flera individer. Handlingen förtar systematiskt
en persons självkänsla, handlingsmöjligheter eller möjlighet till eget försvar”. Sedan har de
satt upp några olika mål såsom mål för vår psyko-sociala arbetsmiljö och fostransmål för
eleverna med korta punkter under.

Sedan följer “målkonkretioner utifrån elevperspektiv” och det tar det största utrymmet i
dokumentet. Det tolkar jag som lite mer förebyggande arbete att diskutera med eleverna
och som ska genomsyra hela skolan dagligen. Efter detta följer då rutiner vid mobbning och
innehåller åtta ganska korta punkter. Man talar om en arbetsledare som först tar kontakt
med den drabbade och samtalar med honom/henne. Sedan förs enskilda samtal med de
berörda och arbetsledaren dokumenterar detta. Sedan samlar arbetsledaren hela gruppen till
diskussion om problemen. Sedan ska snabba rehabilteringsåtgärder sättas in och vid behov
kallas experthjälp in. Arbetsgivaren visar också på andra möjligheter såsom utbildning om
positionerna är låsta. Efter detta följer några råd till både elever och personal.
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4. Diskussion

För att kunna diskutera frågan om hur man bäst förebygger och åtgärdar mobbning måste
man ha en definition för att kunna vara överens om vad man menar med termen mobbning.
Det kan annars lätt uppstå missförstånd. Jag har tidigare tagit upp olika definitioner av denna
term. Om man väljer någon av dessa att utgå ifrån på t ex en skola tror jag att det är viktigt
att tänka igenom noga vad man verkligen menar med mobbning och förankra detta hos
lärare, elever och föräldrar. Vilken definition man väljer kan inverka på hur man fokuserar
på mobbaren och på mobboffret. Om definitionen är diffus kan det bli svårt att avgränsa
vem som utför de negativa handlingarna.

4.1 Definition

Mobbning kommer från engelskan och betyder ungefär “bråka i gäng eller grupper”.
Svenskan har ingen bra motsvarighet men när Peter-Paul Heineman stiftade begreppet
mobbning så blev det ett modeord. Han säger själv att mobbning har större bredd än något
annat liknande ord har på svenska. Det täcker in allt från småretande till en aggressiv
massattack. När det då kom ett nytt begrepp tror jag att man kanske fick upp ögonen för
detta fenomen trots att det alltid funnits. Jag anser dock att det är viktigt att skilja på direkt
mobbning dvs öppna angrepp och på indirekt mobbning som inte är lika aggressivt men kan
vara nog så effektivt som t ex utfrysning kan vara. Det här tror jag är viktigt att skilja på
därför att pojkar och flickor mobbar på olika sätt. Även olika personer mobbar på olika
sätt. Varje mobbningsfall är ju faktiskt aldrig det andra likt. Därför är det viktigt att ha i
åtanke att det inte behöver vara fysiskt våld som brukas för att man ska klassa det som
mobbning.

I  Sharps & Smiths definition säger de att “Mobbning är en form av aggressivt beteende…”,
vilket jag inte riktigt kan hålla med om eftersom det inte behöver vara aggressivt. Om man i
en grupp fryser ut någon annan person är alla i gruppen deltagare i mobbandet. Man kan
använda skratt som ett sätt att mobba. Utskrattning av en person kan vara mobbning och då
får de som deltar en gemenskap i skrattet. De tar dock senare upp både verbal och indirekt
mobbning. Men jag tycker nog att Olweus ordval negativa handlingar står sig ganska bra.
Under det kan både psykiskt och fysiskt våld inrymmas vilket jag tycker att det bör göra.
och inte bara vad en grupp utan även vad en enskild individ kan utsätta en annan för.

Den psykiska mobbningen kan ibland vara mer svårgripbar. Därför tror jag kanske att man
ibland missar sådana fall. Olweus har kommit fram till att pojkar mobbar oftare än flickor.
Kan det bero på att flickor använder ett mer subtilt sätt att angripa sina offer på. Så skickligt
att kanske ingen vuxen märker någonting. Enligt Sonia Sharp & Peter K. Smith i Strategier
mot mobbning menar man att till slut när mobbaren har skaffat sig en sådan maktposition
över mobboffret behövs inte mycket mer än en min för att mobbningen ska fungera och
offret känna sig rädd och utsatt. Därför kan säkert sådant vara svårare för lärare att
upptäcka. Det är då viktigt att ha en definition på mobbning för att kunna veta vart gränsen
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går, det är faktiskt också mobbning när någon sprider ut ett rykte om en individ för att
skada denne.

Något som är gemensamt för de flesta definitionerna är att negativa handlingar måste
upprepas för att det ska kallas för mobbning. Detta stämmer också överens med min egen
uppfattning.

Jag har inte i litteraturen stött på att mobbning är riktat mot flera offer men det kan vara
flera i gruppen som mobbar. Däremot verkar det inte som att olika grupper mobbar andra
grupper enligt dessa definitioner och i så fall faller det utanför diskussionen. Men man
tenderar lätt att bara tänka på en grupps agerande mot en individ och glömmer kanske
ibland enskilda individers insatser. Pikas menar att mobbning är gruppvåld men Olweus
håller inte med om det. Pikas säger att de som deltar i mobbningen så starkt känner
gruppens tvång att deltaga och att mobbaren i sin tur är rädd för att gruppen ska vända sig
mot honom/henne (Pikas, 1998). Jag tror nog att det oftast är en grupp som mobbar men
jag tror också att det kan förekomma att en enskild person mobbar. Det måste ju också
vara en person som kommer på att de ska börja plåga en annan svagare person och kanske
sedan får några andra med sig. Enligt mig vore det i alla fall fel att helt utesluta den
möjligheten.

När man då tittar på undersökningssiffror bör man tänka på hur man ställt frågorna och hur
man har definierat ordet mobbning. Och hur eleverna tolkat frågan. I en undersökning som
Bengt Fahlström i Barnjournalen gjorde fick man fram siffror på 27% mobbade i genomsnitt.
Frågan man ställt till barnen löd: Har du blivit mobbad någon gång i skolan så att du tagit illa
vid dig? I den här kategorin faller då också sådana barn som kanske bara blivit utsatta för
det här en gång. Det är berättigat att titta på siffror man fått fram genom olika
undersökningar för då vet vi att det ökar eller minskar men man bör vara klar över hur man
har definierat ordet mobbning. Detta kan styrkas av Olweus påstående i en artikel om vad
som menas med termen mobbning, där han påpekar att det är viktigt att i empiriska
undersökningar är viktigt att ge de personer som deltar i en undersökning om mobbningen
klar och tydlig uppfattning av begreppet. Annars kan resultaten bli entydiga
(Psykologtidningen, 1988).

Sammanfattningsvis kan man komma fram till följande:

• Att ha en defintion på sin skola som alla kan stå för är viktigt därför att veta vad man
menar när man diskuterar och använder ordet mobbning. Det kan annars bli väldigt
missvisande om man på sin skola skulle göra t ex en enkätundersökning och som man
kan se i exemplet med Barnjournalen.

 
• Att det kan vara en enskild individ som mobbar och att det inte måste vara en grupp för

att det ska klassas som mobbning.
 
• En definition som enligt min mening borde vara användbar är följande: Mobbning är när

en eller flera personer under en längre tid utsätter en annan människa för psykiskt eller
fysiskt lidande.



31

 
 
 
 

4.2 Orsaker till att mobbning förekommer

En kartläggning av vilka orsakerna är till att mobbning uppstår är troligtvis viktigt för hur man
ska hantera ett mobbningsfall. Som lärare är det viktigt att börja med att ta reda på detta.
Som vi ser under rubrik 2.4.2 vet oftast mobbarna inte själva varför de började att mobba.
De kan därför behöva hjälp med att komma fram till varför de mobbar så att man
tillsammans kan resonera sig fram till att det här är någonting som är fel. Men är man inte
som mobbare själv på det klara med varför man mobbar kan det vara svårt att själv komma
fram till vilken orsaken är.

Orsakerna behöver inte alltid bara vara en av de som tas upp i litteraturgenomgången under
rubrik 2.4. Oftast tror jag att det kan vara en blandning av flera nämnda orsaker. Att
mobbning förekommer tror jag också kan bero på att vuxna inte alltid ingriper eller att man
inte ser vad som försiggår. Jag tror att det finns en risk att man som lärare får det till att
mobbningsproblem beror på skolans eller klassens storlek eller på offrets utseende. Men
Olweus har kommit fram till att det sällan har något som helst samband, orsakerna ligger
oftast djupare än så. Det är därför enligt min uppfattning viktigt att skolans personal känner
till vilka som är de vanligaste orsakerna till att mobbning uppstår.

Som nämnts förut är det också viktigt att vara uppmärksam på vad som sker på raster och
på lektioner. Om man uppmärksammar en incident och ingriper och visar att det är fel tror
jag inte att det alltid hinner få så stora proportioner. Därför måste man som lärare också
samarbeta med eleverna. Jag tror att om man skulle fråga en klass vad de tycker om
mobbning skulle de flesta säga att de tyckte att det är fel. Kan man då få med sig dessa
elever borde man kunna få ett bättre klimat. Jag tror inte heller att det går att luta sig tillbaka
och slappna av utan man måste ständigt diskutera etiska frågor och värderingar med
eleverna.

Under mina studier av de olika orsakerna till mobbning har jag kommit fram till att
stämningen i en grupp är den i särklass viktigaste. Förutsättningarna för att mobbning ska
förekomma är att de negativa handlingarna får acceptans i gruppen, oavsett om det är en
enskild individ eller delar av gruppen som mobbar. När det gäller stämningen i en grupp eller
på en skola tror jag att man som lärare kan påverka ganska mycket.

4.3 För och nackdelar med de olika metoderna

Jag tror själv på att försöka att skapa en öppen och tillitsfull atmosfär i skolan och att det är
där man måste börja att arbeta med problemet. På skolor där det är en bra och kamratlig
stämning tror jag inte att dessa problem förekommer i samma grad som på skolor där det
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inte är det. Därmed inte sagt att det inte alls kan förekomma mobbning på en skola med bra
stämning. Därför kanske också de olika metoderna fungerar olika bra beroende på flera
faktorer. Jag tror att man måste ta hänsyn till det när man funderar över vilken metod man
ska välja. Kanske ändra på delar av metoden så att det passar de personer som är
inblandade. Eftersom det är människor man arbetar med tror jag att det är viktigt att man
kan vara flexibel.

Om man då tar ett exempel så kanske man när man jobbar enligt Farstametoden informerar
föräldrarna till mobbaren om man tycker att det verkar vara ett lämpligare sätt att gå tillväga
i just det fallet. Det man då kan diskutera är om man uppnår samma resultat som om man
hade underlåtit att göra det.

4.3.1 Farsta metoden

I en artikel i Hufvudstadsbladet säger A. Pikas man ska låta mobbaren tala och att se till att
man tillsammans arbetar på att förändra situationen (Ranninen, 1990). Det är hans metod
som “Farstametoden” grundar sig på och där menar man att man inte ska ta kontakt med
föräldrarna varken till mobbarna eller mobboffren. Borde föräldrarna inte också ingå i
arbetet att förändra situationen. Det är väl ändå de i de flesta fall som till sist känner sina
barn bäst och som i en sådan här situation kan stödja sina barn. Genom detta agerande
ställer man föräldrarna helt utanför men föräldrarna har också ett visst ansvar att ta.

Ljungström säger ingenting om varför lidandet skulle bli större för offret om det blir känt på
skolan (se rubrik 2.5.3). Många borde enligt min mening ändå ha sett någonting. I fall då
andra i skolan får reda på att en person mobbas kanske det istället kan väcka någon
persons medlidande och som kan hjälpa eller ta hand om offret. Jag tror att det snarare är
farligt att försöka att hemlighålla det hela vilket kan skapa missförstånd och frågor. Förr eller
senare kanske det ändå kommer ut. Så varför inte lägga korten på bordet från början.
Ljungström säger heller inget om varför arbetet skulle bli svårare att åtgärda om fallet blev
känt på skolan.

Det verkar som om Farstametoden uppkommit därför att man velat ha en snabb lösning på
problemet och slippa ifrån att gå på djupet och arbeta med dessa svåra och känsliga frågor.
En lärare säger till och med att metoden är löjligt enkel att använda och att det därför inte
kräver så mycket extra av honom som lärare. Han säger att det blir personligt jobbigt när
lärare ser att elever mobbas och då blir allt övermäktigt och då avstår man kanske från att
göra något överhuvudtaget (Ejemar, 1992). Jag tycker att det är lite konstigt att en lärare
uttalar sig på det här viset trots allt som står i läroplan och i skollagen. Jag undrar om man
verkligen tror att metoden ger ett beständigt resultat när ett problem som är så svårt helt
plötsligt bara kan lösas nästan av sig självt.

Själv tror jag inte att det är så enkelt. Kanske verkar allting bra på ytan men jag har också
fått fram mycket information som pekar åt att lärarna inte ser allt av det som verkligen
försiggår. Mycket finns dolt för lärarna (se rubrik 2.3). Barn är smarta och naturligtvis
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försöker de att se till att ingen vuxen är i närheten när de mobbar. Det tror jag man måste ha
i tankarna när man uttalar sig om att mobbning exempelvis försvunnit på en skola. Skulle
man fråga eleverna skulle de kanske ha en helt annan syn än de vuxna. Jag tror att en metod
som Farstametoden istället kan kväva problemen och eleverna förstår att det är något man
måste vara noga med att dölja. De blir då skickligare på att dölja mobbningen och anförtror
sig inte åt någon vuxen. Mobbningen kan då pågå i det tysta för lärarna tror att man löst
problemet och är kanske inte lika vaksamma.

Fördelen med Farstametoden är att den är enkel och inte tar så mycket tid vad jag tycker
det verkar som. Det kräver heller inte så mycket engagemang ifrån lärarna och det kan ju
vara bra när lärarna i en tid som denna har en hel del annat som de måste ta itu med. En
sådan här metod kan ju beroende på vilken orsaken är till mobbningen passa att använda.
Som tas upp i litteraturgenomgången kan hemförhållanden i bland vara en del i att ett barn
mobbar (se rubrik 2.4.4). Jag kan tänka mig att i fall där föräldrarna har förmedlat en positiv
attityd till våld är det kanske inte alltid lämpligt att informera föräldrarna i första hand. Risken
finns då att föräldrarna kommer att försvara barnets agerande.

Fors menar att det är viktigt för barn att bli sedda och inte kränkta. Hon menar att man
genom att använda Farstametoden kränker barnet. Jag tror att det också beror på hur man
använder sig av sin auktoritet och vad man grundar den på. Bemöter man eleverna med
ömsesidig respekt eller om läraren använder sig av auktoritär maktutövning är enligt min
uppfattning avgörande för framgång för metoden.

4.3.2 Inlärning genom samarbete och Mombusmetoden

Dessa båda metoder skulle man kunna säga hör ihop eftersom de är mer av förebyggande
karaktär. En nackdel med dessa metoder tycker jag är att man är mindre konkret än i
Farstametoden och i GBm och det krävs mycket engagemang av lärare och även av
föräldrarna i alla fall när det gäller Mombusmetoden. Jag tror att man har mycket att vinna
på att som Staff beskriver anordna en massa olika aktiviteter som främjar
gemenskapskänslan i klassen, skolan o s v. Sådana aktiviteter tror jag aldrig kan vara fel att
anordna om det finns några lärare som är engagerade och håller i det hela. Sedan tror jag
också att det är bra om eleverna får uppgifter, det gör att de känner sig viktiga och att de får
göra saker ihop som gör att de lär sig att samarbeta. Det här är ju heller inga metoder som
man plötsligt startar upp när man har ett mobbningsfall som snabbt ska lösas. Det krävs som
sagt lite mer förberedelser och engagemang innan man startar upp något sådant här. Men
när man väl har gjort det tror jag att det är väl fungerande metoder eftersom jag tror att
stämningen i klassen och skolan spelar stor roll. Det tar mycket tid och arbete men jag tror
att man vinner på att starta något sådant här i längden.

4.3.3 Gemensamt-Bekymmer-metoden
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Den här metoden som Pikas beskriver tycker jag verkar vettig. Nackdelen när man läser om
den tycker jag är att han väldigt noggrant beskriver hur allting ska gå till. Han har t o m
exempel på hur man ska formulera frågorna och vad och hur man ska säga när man
intervjuar mobbaren. Jag anser det kanske inte så viktigt att veta precis vad man ska säga
och hur eftersom alla fall ser olika ut. Men jag tror att som Pikas säger att det är väldigt
viktigt att mobbaren själv får berätta och att man inte leder honom/henne.

Pikas menar att eftersom mobbaren ofta känner skuldkänslor för att man varit flera mot en
så kan man få honom/henne att komma fram till att det är fel och att det då är ett gemensamt
bekymmer. Metoden bygger på att mobbaren tillsammans med mobbningsterapeuten
kommer fram till detta. Olweus däremot menar att ansvaret tunnas ut om man är en grupp
som utför mobbningen och man känner då inte lika mycket skuldkänslor som om man gjort
det ensam.  Jag håller med om detta att mobbaren inte alltid känner skuldkänslor för det
han/hon gjort och då faller lite av hela Pikas resonemang även om det verkar bra det han
säger. Jag tror därför att om det är en person som inte känner några skuldkänslor för det
han/hon gjort passar kanske inte den här metoden. Men jag hoppas dock att mobbaren
oftast känner att det han/hon gjort är fel.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om metoderna; jag tror att för att få bort
mobbningen helt ur skolorna måste man arbeta med problemet hela tiden. Därför tror jag att
en av de förebyggande metoderna är att föredra.

4.4 Handlingsplaner

När det gäller handlingsplaner tror jag att de är mycket viktiga speciellt för skolpersonalen.
Detta eftersom mobbning är ett svårhanterligt problem och få lärare verkar ha en bra
beredskap. Därför bör handlingsplanen vara så konkret som möjligt. Det är enligt min
uppfattning först då som den fyller sin funktion. Det är viktigt att det framkommer hur man
upptäcker mobbning och vad som ska göras. Jag saknar genomgående en diskussion om
mobbningens bakomliggande orsaker.

De här fyra olika skolornas handlingsplaner visar på ganska olika uppfattningar om vad en
handlingsplan är. Jag får känslan att man inte riktigt är på det klara med att det ska vara ett
dokument som man ska kunna använda och ha nytta av om en akut mobbningssituation
uppstår.

Det känns som att det skiljer sig mycket hur pass genomarbetade dokumenten är. Rektorn
på Skola 3 (se rubrik 3.3) bifogade en lapp där hon förklarade att handlingsplanen inte var
riktigt färdig. Ändå tycker jag att det är den som känns mest genomtänkt och arbetad. De
har dessutom tänkt på vilken metod de ska använda sig av. Därmed inte sagt att de skulle
vara bättre på att lösa problemen med mobbning. Däremot visar det på att de i alla fall har
läst och fördjupat sig i olika metoder som finns. Genom att titta på dessa handlingsplaner
tycker jag man kan utläsa att de flesta av dessa skolor inte funderat så mycket i kring detta
problem.
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Jag anser att både Skola 4 och Skola 2 har ganska slarvigt formulerade och ganska
kortfattade handlingsplaner. Man får alltså inte riktigt klart för sig hur de har tänkt sig att lösa
en mobbningssituation när den uppstår. Mycket av det som står i dessa handlingsplaner är
förebyggande arbete vilket är bra men dessa handlingsplaner är ju till för att ha som stöd när
man plötsligt står inför en mobbningssituation och har man då inte ordentligt funderat igenom
hur man vill arbeta med det eller hur man vill definiera mobbning blir det svårare att arbeta
och få bort mobbning ur skolorna.

Jag tror att det är viktigt när man skriver en handlingsplan att konkretisera det så att man
kan ha användning av dokumentet när man står inför en akut mobbningssituation. Detta
kräver ju naturligtvis engagemang och att man förankrar detta hos alla lärare, elever och
föräldrar. En handlingsplan tycker jag ska kunna vara något som man kanske t o m skickar
hem till föräldrarna så att de också är beredda att stå för det som står i handlingsplanen. På
så sätt visar skolan att man är villig att involvera även föräldrarna. Det är viktigt att de får
reda på hur man vill jobba så att de kan var beredda att hjälpa till när en mobbningssituation
uppstår. Eleverna får inte heller glömmas bort det är ju trots allt dem det handlar om. Jag
tycker att det verkar vettigt att skolan har ett antimobbningråd där också elever kan ingå.
Man tar på så sätt hjälp av eleverna och förankrar handlingsplanen hos dem. En annan sak
man skulle kunna göra är att man i exempelvis varje klass får ta del av och diskutera
handlingsplanen.

4.4.1 De olika skolornas metoder

Det är inte alla av dessa fyra skolor som har valt att arbeta efter någon särskild metod. Två
av dem tycker jag man kan säga har inte gjort det och de andra två har mer eller mindre en
metod att jobba efter. Skola 1 verkar enbart jobba enligt Farstametoden och blandar inte in
några andra metoder som man gör på skola 3. Där har man med tankegångar som Zelma
Fors har formulerat och använder sig inte renodlat av Farstametoden.
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5. Slutsatser

Olweus har kommit fram till att det måste finnas en person med ett aggressivt beteende och
en person med ett ängsligt beteende i gruppen eller klassen. Om inte båda dessa typer finns
förekommer inte heller mobbning. Detta tror jag kan stämma men en annan viktig anledning
är om mobbningen får acceptans i resten av klassen eller gruppen. Då rättfärdigar det
mobbarens handlingar och han/hon kanske tror att det som han/hon gör inte är fel. Därför
har stämningen i gruppen stor betydelse för i vilken utsträckning mobbningen förekommer.

De olika metoder som jag har tagit upp i uppsatsen är alla utformade på olika sätt och har
olika författare. Det jag kommit fram till när det gäller de olika metoderna är att olika
metoder passar till olika mobbningsfall och situationer. Vissa metoder fungerar säkert bättre
på en del skolor och på andra skolor fungerar de inte alls. Jag tror också att det är viktigt att
man är eniga på sin skola hur man vill jobba med en metod. Att ha en definition på sin skola
som är tydligt förankrad anser jag också som mycket viktigt. Jag fördömer inte helt någon
av metoderna men jag anser att en förebyggande metod måste vinna i längden. Eftersom
man då kontinuerligt jobbar för att förebygga mobbningen. Vilket jag också tror gör att man
har en bättre beredskap när det väl uppstår en mobbningssituation.

En metod som Mombus modellen tycker jag alltså vinner i längden eftersom den är en
metod att jobba med på sikt och inte bara främjar mobbningsproblematiken utan även på
andra områden i skolan. Trivs eleverna bättre i skolan så tror jag att även deras
studieresultat kan förbättras. Jobbar man efter en sådan metod tycker jag att man tänker
mer långsiktigt och har en plan för hur man vill ha det på sin skola.

En metod som Farstametoden tycker jag däremot är lite kortsiktig och jag saknar en
beskrivning av hur man följer upp fallen efter att man har löst det hela. Det står visserligen att
mobbningsteamet träffas regelbundet men där är ju inte alla inblandade med. Jag betvivlar
dock inte att den här metoden är effektiv och det är förmodligen därför som den har fått så
stor genomslagskraft på många skolor runt om i landet. Den är alltså effektiv på ytan men
hur djupt går den, det verkar otroligt att det skulle vara så enkelt att lösa ett så svårt
problem som mobbning är. Det känns lite som att man mera kväver mobbningen istället för
att verkligen grundligt ta upp allt och bearbeta det. Jag undrar om lärarna ser allt för vi vet ju
att mycket mobbningen finns dold. Jag tror också att det kan passa att använda
Farstametoden i vissa fall som när man t ex vet att föräldrarna till barnen är positivt inställda
till våld, då kanske det är rätt att låta bli att informera föräldrarna om att deras barn mobbar
för att då kan de rättfärdiga mobbarens beteende.

Valet av metod tycker jag att man alltså kan säga hänger ihop med den bakomliggande
orsaken. När orsaken t ex är relationer och gruppkonstellationer tror jag att Mombus
modellen kan vara bra att ha som metod. Som sagts tidigare tar den dock lite mer tid än t ex
Farstametoden.

Eleverna är viktiga allierade när man ska arbeta för att åtgärda mobbning. Kan man få några
starka ledartyper i klassen med på att mobbning är fel och att de kan hjälpa till att åtgärda
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problemet genom att vara den eller de som säger ifrån när de ser någon fara illa. Jag tror
också att det i de flesta fall är bra att även få föräldrarna delaktiga eftersom de allra flesta
tycker att mobbning är fel.

Ett annat sätt jag tror mycket på är att skapa ett klimat av ömsesidig respekt elever emellan
samt i relationen lärare-elev. Finns det ingen som accepterar att någon mobbar en person
tror jag heller inte att mobbning kommer att förekomma. Detta är naturligtvis en
drömsituation men viktigt att komma ihåg. Viktigt är också hur man som lärare beter sig mot
eleverna. Om de känner sig kränkta kanske de ger igen med samma mynt mot någon annan.
Därför är det viktigt att tänka på hur man beter sig mot varandra i skolan och även som
lärare eftersom de är förebilder. I ett arbete för att förebygga mobbning tror jag att man
måste samarbeta och inte tänka på “min klass och din klass” utan på skolan som helhet.

Det man kan säga om handlingsplanerna är väl att de flesta skolor har en sådan. De som jag
har haft med här skulle dock behöva konkretiseras mer för att, som jag tror, vara till nytta.
Om man som lärare upptäcker ett mobbningsfall och man måste ingripa snabbt så ska det i
handlingsplanen Viktigt är också att handlingsplanen är väl förankrad hos både skolpersonal,
elever och föräldrar.

Slutligen tycker jag att man kan säga att mobbning är något som vi inte kan smita ifrån och
välja att inte se utan det är något som vi måste jobba med hela tiden för att vi ska få bort
det. Vet man inte hur man ska gå tillväga kanske det viktigaste ändå är att göra någonting än
ingenting alls. Det är också viktigt att komma ihåg att ett mobboffer också måste kunna få
hjälp omedelbart och det är då mindre viktigt vilken teknik eller metod som används utan
det viktigaste är då att någonting görs.

5.1 Förslag till framtida arbeten

En fortsättning på detta arbete skulle kunna vara att undersöka på skolorna i hur stor
utsträckning lärarna använder sig av sina handlingsplaner. Vilka erfarenheter de har och hur
de tolkar dem.

Vad tycker eleverna om begreppet mobbning och vad lägger de in i den termen. De kanske
har en annan syn än vuxna på vad mobbning är.

En annan idé som jag tycker kunde vara intressant är att ta reda på mer om Farstametoden
och skriva ett helt arbete om bara den metoden. Ta reda på hur den fungerar ute på
skolorna och hur lärarna som intervjuar mobbarna ställer sig till metoden.
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