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1. Bakgrund

Jag valde att skriva mitt examensarbete om mobbning därför att jag tycker att
det är oerhört viktigt att förstå vad det kan innebära för den enskilde individen
att bli utsatt för mobbning. Jag har också erfarenheter från praktiken, där en elev
hade varit utsatt för utfrysning under hela mellanstadiet, utan att skolan tog tag i
detta problem. Jag tycker att det är mycket underligt att en skola kan handla på
det sättet när det i Lpo 94 står:

             Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till
               trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och
               intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och
               aktiva insatser1

Det står också följande i Lpo 94 att det är rektors ansvar att upprätta, genomföra,
följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och
motverka alla former av kränkande behandling däribland mobbning. Detta gäller
både för eleverna och de anställda2.

Eftersom skolorna ska följa Lpo 94 borde ett sådant fall som jag stötte på under
praktiken utredas och följas upp. I skollagen står det också följande angående
hur man ska bli behandlad i skolan:

            Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med
               med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som
               verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas
               egenvärde  och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska
               den som verkar inom skolan bemöda sig om att hindra varje försök
               från elever att utsätta andra för kränkande behandling.3

Jag är väldigt nyfiken på hur man har utformat handlingsplanerna på skolorna
och vilka syften dessa planer har. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi lärare
aktivt arbetar för att uppfylla kraven som finns i Lpo 94. Inget barn ska behöva
vara rädd för att gå till skolan, det är vårt ansvar som vuxna att se till att barnen
inte är elaka mot varandra. Om en elev blir utsatt för mobbning så minskar
förutsättningarna för inlärning kraftigt. Eftersom det är grundläggande för
inlärning att eleverna känner sig trygga i skolan, känns det väldigt viktigt för
mig att ha goda kunskaper om hur man kan förebygga och åtgärda mobbning.

                                                                
1 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet- Lpo
94 s. 5. Stockholm: Fritzes
2 Ibid s. 19
3 Djurstedt Bengt och Kastan Agnes, Skollagen med kommentarer 1994/1995 s. 14. Göteborg: Förlagshuset
Gothia 1994
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Jag tror att det är viktigt att man har en öppen dialog på skolorna om
mobbningsproblematiken och att lärarna får ett sådant stöd från skolledningen
att de vågar bekämpa mobbningen som finns. Som lärare tycker jag att man har
skyldighet att upptäcka och ingripa vid mobbning!
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2. Syfte

Mitt syfte med det här arbetet är att jag vill skaffa mig mer kunskaper om
mobbning. Det är viktigt att jag som blivande lärare har goda kunskaper om
mobbningsproblematiken och främst om hur lärare kan jobba för att förebygga
och åtgärda mobbning. Eftersom det finns en mängd litteratur i ämnet har jag
valt att fördjupa mig främst i de delarna där författarna/forskarna skriver om hur
de definierar mobbning, förslag på hur man kan förebygga mobbning samt hur
författarna/forskarna tycker att man ska handla vid akuta mobbningsfall. Jag vill
också försöka få en inblick i hur tre skolors handlingsplaner är utformade. Och
ta reda på hur de arbetar för att förebygga och åtgärda mobbning på respektive
skolor. Jag vill också jämföra de tre skolornas handlingsplaner med det som
olika forskare/författare har beskrivit i litteraturen.

3. Problemformulering

För att nå mitt syfte har jag valt att försöka hitta svaren på dessa huvudfrågor:

• Vad är mobbning?
• Hur gör man som lärare för att förebygga mobbning?
• Vad gör man i skolan när man upptäcker mobbning?
• Hur är några skolors handlingsplaner utformade och vad rekommenderas

som åtgärder mot mobbning?
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4. Uppläggning och genomförande

4.1 Litteraturundersökning

När jag hade bestämt mig för att skriva om mobbning började jag söka efter
litteratur på biblioteket. Eftersom det finns en stor mängd litteratur inom detta
område, läste jag snabbt igenom ett antal böcker och utgick ifrån dessa när
huvudfrågorna till problemformuleringen gjordes. Att begränsa sig var en
nödvändighet, därför utgick jag ifrån problemformuleringen vid den fortsatta
litteratursökningen. Sedan har litteraturen granskats och jämförelser har gjorts
med problemformuleringen. I litteraturgenomgången har jag sammanställt den
delen av litteraturen som är relevant till mitt arbete.

4.2 Intervjuundersökning

4.2.1 Förberedelser:
Jag bestämde mig för att göra en kvalitativ undersökning för att få svar på min
sista fråga i problemformuleringen. I boken Forskningsmetodikens grunder4

fanns tips och råd om hur man ska gå till väga när man gör en intervju. Efter att
ha läst den så gjordes frågorna som jag skulle använda mig av vid intervjuerna.
Jag fick också hjälp av min handledare så att frågorna skulle vara korrekta. När
frågorna var färdiga kontaktade jag tre olika skolor som jag visste hade
mobbningsteam och fick komma dit och intervjua personer som var med i
teamet. (Se bilaga 1)

4.2.2 Genomförande:
Jag bestämde mig för att intervjua dessa personer när min slutpraktik var färdig.
De två intervjuerna som gjordes här i Linköping spelades in på band och skrevs
sedan ner ord för ord. Den tredje intervjun gjordes på en skola på Gotland och
den fick genomföras på följande sätt av praktiska skäl. Jag skickade först mina
frågor till lärarna i mobbningsteamet sedan har jag via telefon intervjuat dem.
De har även skickat skriftliga svar på frågorna till mig så att det inte skulle
uppstå några missförstånd. De som intervjuades i Linköping fick inte frågorna
innan intervjun så de kunde inte förbereda sig. Varje intervju som har gjorts har
tagit ca 45 minuter upp till en timme. De som har medverkat i intervjuerna är en
kurator och tre lärare, två män och två kvinnor. Jag har också med avsikt valt tre
olika typer av skolor: en högstadieskola med en stor andel invandrare, en
mellanstadieskola i ett lugnt område och en högstadieskola på landsbygden med

                                                                
4 Patel Runa och Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en
undersökning. Lund: Studentlitteratur 1991
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ett fåtal invandrare. Att just dessa skolor med så olika förutsättningar valdes
beror på att jag ville se om arbetet mot mobbning skiljer sig emellan skolorna.

4.2.3 Bearbetning av materialet:
I redovisningen av intervjuerna  kommer jag att använda namnen på de personer
som har intervjuats, detta har jag fått tillåtelse till. Jag kommer därför att tydligt
redovisa deras individuella svar efter varje fråga och försöka hitta likheter och
skillnader mellan svaren. Efter varje fråga kommenteras dessa. Jag redovisar
inte frågorna 6 och 8 från intervjun (Se bilaga1) eftersom de redan har svarat på
dem under fråga 3 och därför har svaren redan redovisats där. Jag kommer att
citera både Håkan och Anna men inte Tommy och Anita. Att jag gör på detta
sättet beror på att det av praktiska skäl inte gick att spela in deras intervju, och
jag har därför inget band att ta citat ifrån. När man skall göra intervjuer har jag
kommit fram till att det blir allra bäst resultat om man spelar in dessa på band
och skriver ner varenda ord som sägs under intervjun. Det är svårare att använda
intervjuerna annars, därför tycker jag att det är värt att lägga ner den tiden som
går åt för att skriva rent intervjuerna.
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5. Litteraturgenomgång

5.1 Definitioner av mobbning:

Det finns många olika definitioner av mobbning, nästan alla författare har sin
egen. Jag har därför valt ut några stycken som jag tycker man kan använda sig
av när man ska göra en egen mobbningsplan till sin egen skola.

Mobbning det är när någon far illa. Man kan aldrig sätta en gräns mellan vad
som är mobbning och vad som inte är det. Olika individer tål olika mycket och
mobbningen drabbar mycket olika.5

En person är mobbad när hon eller han, upprepade gånger under en viss tid,
blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer6.

Med mobbning avser jag medvetna, icke- legitima fysiska eller psykiska angrepp
och/eller uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i
underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i
interaktion.7

Enligt Svenska akademiens ordlista8 betyder mobba att utesluta ur
kamratkretsen och illa behandla, förtrycka.

Den verkliga innebörden i begreppet mobbning är gruppens fysiska eller
psykiska våld mot en enskild.9

Med mobbning menas både fysiskt och psykiskt våld. I psykiskt våld innefattas
även utfrysning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge och
känner sig kränkt. Spontant bråk mellan eleverna är inte mobbning10.

5.2 Författarnas förslag på förebyggande åtgärder mot mobbning
i skolan

Jag har här nedan gjort en sammanfattning över olika sätt att förebygga
mobbning i skolan.
                                                                
5 Staff Janne, Mombus- Modell att förebygga  mobbning s. 13, Täby 1997
6 Olweus Dan, Mobbning i skolan- Vad vi vet och vad vi kan göra s. 4. Falköping 1991
7 Pikas Anatol, Så bekämpar vi mobbning i skolan s. 42, Uppsala 1987
8 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, Gövik 1998
9 Björndell Dag, Att åtgärda mobbning och våld i skolan s. 9, Falköping 1987
10 Lagerman Anncha och Stenberg Pia, Att stoppa mobbning går s. 5, Stockholm 1998
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5.2.1 Mombus - En modell att förebygga mobbning.11

Mombus är ett instrument att använda i förebyggande syfte. Man börjar att
använda Mombus i skolan för att man vill förebygga mobbning och inte därför
att skolan har stora mobbningsproblem. Det är meningen att Mombus skall
verka på lång sikt och det fungerar bara om personal, elever och föräldrar hjälps
åt. När skolan har infört Mombus är det meningen att klassläraren ska följa upp
vad som har hänt varje vecka eller varje dag med klassen. Om barn har gjort sig
skyldiga till mobbning är det viktigt att man tar tag i det direkt. Det brukar räcka
med att man visar att man vet och att man markerar att det inte får hända igen.
När man startar en Mombusgrupp på skolan, så tycker Staff att det är viktigt att
föräldrarna får veta det i god tid innan man startar projektet. Han föreslår därför
att man först skickar ut ett informationsblad till föräldrarna och senare håller han
ett föräldramöte där han tar upp vad som är meningen med projektet. Att han gör
på detta viset beror på att han tycker att det är så oerhört viktigt att skolorna inte
utesluter föräldrarna i detta arbete mot mobbning.

Mombusklubben
Det är i första hand föräldrarna som drar igång arbetet med Mombusklubben.
Att vara medlem i Mombusklubben är frivilligt och det har visat sig att klubben
är ett ypperligt instrument för att skapa samhörighet och solidaritet.
I Mombusklubben kan barn, föräldrar och engagerade lärare vara medlemmar. I
klubben finns det en styrelse, där det är viktigt att man tar hänsyn till barnens
önskemål och att man ger dem ansvar som förtroendevalda i styrelsen. Barnen
tar det på stort allvar och har en oväntad förmåga att organisera och planera.
Avsikten med klubben är naturligtvis att man under trevliga former gör saker
tillsammans. Om man gör det skapar man en positiv atmosfär kring arbetet att
förebygga mobbning. Aktiviteter som klubben kan anordna är t.ex. utflykter,
korvgrillning, tipspromenader, brännbolls- och stafettkvällar. I skolan bör det
också finnas Mombusgrupper som ska fungera som jourgrupper och i dessa ska
elever ingå. Skolan kan välja att ha en Mombusgrupp i varje klass, för varje
stadium eller en gemensam för hela skolan.

Mombus i skolan
Metoden går ut på att två elever i varje klass under en vecka är Mombus-
mobbingsombudsmän. De har till uppgift att uppmärksamma om någon i klassen
eller i skolan mår dåligt eller är utanför. De skall i första hand försöka reda upp
problemen på egen hand, men de ska också tala om för klassläraren vad de ser
och gör. När veckan är slut träffar de klassläraren, pratar igenom vad som har
                                                                
11 Staff, J 1997
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hänt under veckan och fyller i en rapport. Efter en vecka byter man så att två nya
elever får vara Mombus o.s.v. Metoden bygger på att alla elever ska delta, vilket
ofta leder till att man får ett bättre klimat i klassen. Erfarenheterna från den
gångna veckan tar man sedan upp till diskussion i klassen. Då får man ett bra
tillfälle att prata om kamratskap, om att bry sig om varandra, om varför man
retas och slåss och hur det känns att vara utanför. Om man ska förebygga
mobbning måste man ständigt diskutera dessa frågor. Varje vecka lämnar
klassläraren in rapporten till rektor eller till den person som har ansvar för att
hålla i Mombus på skolan. Rapporterna sparas i en Mombuspärm, då har man
möjlighet att se om vissa elever förekommer oftare som mobbare och om vissa
ställs utanför kamratskapen och gemenskapen.

5.2.2 Diskussioner som avser att förebygga mobbning12

Med attitydbildning har läraren vissa möjligheter att förebygga den mobbning
som ännu inte hunnit börja. Attitydbildningen är beroende av lärarens förmåga
som diskussionsledare. Målet med diskussionen är att läraren ska få majoriteten
elever att följa ett resonemang där eleverna själva entydigt och grundligt
förkastar  mobbning. Den stora positiva gruppen i klassen kan aktiveras att
fördöma den mobbning som kan uppstå när inte vuxna är närvarande. Den
potentiella gruppen av mobbare som finns i klassen lägger majoritetens åsikt på
minne

Vad kan då läraren ta upp med klassen? När läraren har kommit så långt att den
övervägande delen av klassen har förkastat mobbning anser Pikas att man ska ha
en diskussion om olika begrepp som kan leda till negativt beteende t.ex.
slagsmål, konflikt o.s.v. Läraren kan sedan fortsätta med att ställa frågan vad
betyder dessa? Läraren frågar eleverna vad de olika begreppen betyder, och
skriver sedan upp de på tavlan. Man får då en gemensam grund att stå på samt
en uppfattning om hur eleverna tolkar dessa begrepp. När man har gjort detta går
man in på varför mobbning kan uppstå. Läraren förklarar att orsakerna alltid är
flera t.ex. avvikelser och förstärkning. Läraren diskuterar för klassen vad man
kan göra om någon har en sådan egenskap. Klassen kommer då troligtvis fram
till att man kan tala om för kamraten hans/hennes fel utan att plåga. Den som får
ett råd från gruppen att ändra på någonting ska försöka rätta sig efter gruppen
men gruppen ska inte fodra för mycket, människor måste ju få vara olika. Man
fortsätter sedan diskussionen om hur man ska undvika mobbning. Det är troligt
att man kommer fram till att om man har en god kamratanda i klassen så är det
lättare att undvika mobbning. Det är också viktigt att man har en bra
kommunikation för konfliktlösning. Läraren ska också ta upp vad man skall göra
för att stoppa mobbning när det en gång har börjat. Det effektivaste är att
eleverna själva ser till att stoppa mobbningen. Här måste dock eleverna själva
                                                                
12 Pikas, A 1987
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komma med förslag om vad de ska göra för att stoppa mobbning. Det är också
viktigt att läraren tar upp vad man som elev skall göra om man blir mobbad. Här
är det viktigt att eleverna får höra lärarens åsikt. Om inte kamraterna har försökt
att stoppa mobbningen så skall eleven komma till läraren för att få hjälp.
Läraren skall göra klart för eleverna  att detta inte är att skvallra, om man söker
hjälp i en sådan situation. Med hjälp av sådana diskussioner kan läraren ge
driftiga elever vissa vinkar och antydningar så att de kan dra egna slutsatser Så
fort vi ser mobbning skall vi stoppa detta. Skulle sådana uppmaningar bli för
tydliga kan dock elevernas värdefulla initiativ minska.

5.2.3 Förebyggande åtgärder- skolregler13

För att påverka attityder när det gäller mobbning bör man regelbundet hålla
lektioner där man har sådana övningar som påverkar attityderna. Det är också
viktigt att lärarna inte tillåter eleverna att själva välja vilken grupp de ska vara
med i. Lagerman och Stenberg anser också att man inte skall tillåta eleverna att
dela ut inbjudningskort i skolan eftersom det alltid finns de som aldrig blir
bjudna. På skolan bör man ha många rastvakter och då främst på undangömda
ställen. De vuxna måste försöka se till att det inte blir för mycket trängsel i t.ex.
korridorerna eftersom det är lätt att det uppstår mobbning på sådana ställen. Det
är viktigt att man informerar rastvakterna om vilka elever som mobbar och vilka
som är utsatta så att rastvakten kan hålla ett extra öga på dem. För att undvika
mobbning på rasterna bör man ha många rastaktiviteter, eftersom det är större
risk att barnen mobbar varandra om det finns för lite att göra. Om en vuxen ser
att några barn bråkar ska de alltid stanna upp och säga till dem att sluta. Om
barnen säger att det bara är på skoj håller man fast vid att de ska sluta. En bra
replik att säga är: vi skojar inte på det sättet på vår skola. Det är också viktigt att
lärarna aldrig tillåter nedsättande kommentarer, suckar eller miner när någon
säger eller gör något. Varje termin skall också lärarna påminna eleverna om att
de skall berätta för någon vuxen om de ser att någon blir mobbad. Läraren
poängterar att detta inte är att skvallra utan att hjälpa. Berätta samtidigt att
skolan har en särskild grupp som arbetar mot mobbning och att inte mobbarna
straffas utan att gruppen bara talar med dem, detta har en mycket god effekt!
Däremot bör man aldrig visa mobbningsfilmer eftersom barn inte reagerar med
medkänsla som vuxna. Barn reagerar oftast med att härma s.k. modellinlärning.
För att eleverna skall förstå att mobbning är samma sak som misshandel och
därför ett brott är det bra om den lokala polisen kan komma och informera om
detta. Det blir mer verkligt och allvarligt för eleverna då.

När man startar arbetet mot mobbning och eleverna får information om detta,
kommer de under en tid att testa hur det fungerar. Detta kan leda till att

                                                                
13 Lagerman, A & Stenberg, P 1998
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mobbningen ökar under ett kort inledningsskede. Eleverna vill se om de vuxna
kan hålla vad de har lovat. Detta lugnar dock ner sig efter ett tag.

Det är också viktigt att man lär eleverna samtalsregeler som ett sätt att
förebygga mobbning. Lagerman och Stenberg föreslår dessa:

• Avbryt inte den som talar. Låt alla tala till punkt.
• Acceptera andras åsikter och känslor, även om du tycker annorlunda.
• Var vänlig mot den som talar, även om du har en annan åsikt.
• Man behöver inte svara på alla frågor om man inte vill.
• Kritisera inte den som ändrar sig. Det kan vara ett tecken på utveckling att

ändra sig.

På Österholmsskolan jobbar man mycket med enkäter och vänskapsövningar för
att förebygga mobbning. Genom enkäterna får man reda på hur eleverna mår
och vilka  som blir mobbade. Ett annat sätt att förebygga mobbning på är att
använda sig av vänskapsövningarna som författarna har många exempel på i sin
bok. Några av dessa har jag kortfattat beskrivit här under:

Vem är min kompis Alla elever i klassen har varsin klasslista, de går runt till
alla i klassen i turordning och ställer frågor. T.ex. vad är din älsklingsmat?,
Vilken musik gillar du bäst?, Har du någon hobby o.s.v. Utan att fråga ska också
eleverna skriva ner de andra elevernas hår och ögonfärg. Detta är ett bra sätt att
få alla att tala med varandra och lära känna varandra bättre.

Lära känna varandra Läraren placerar eleverna två och två och låter dem
ställa följande frågor till varandra: Vad heter du?, Var bor du?, Var kommer du
och din familj ifrån o.s.v. Sedan ska eleverna sitta i grupper om fyra där man
presenterar den eleven som man har frågat. Det gäller att man kommer ihåg allt
som kamraten har sagt eftersom man inte får anteckna. På ett snabbt och enkelt
sätt får eleverna lära känna varandra lite bättre.

Moral- hur jag ska vara mot andra människor Eleverna ska svara på dessa
frågor ärligt och så utförligt som de kan. Ska man behandla människor som man
vill bli behandlad själv?, Ska man lyda och lyssna på föräldrar och lärare?, Ska
man retas? O.s.v. När eleverna är klara diskuterar de frågorna och försöker
komma fram till ett gemensamt svar på varje fråga.

Positiv lapp Alla elever skriver något positivt om alla sina klasskamrater på var
sin klasslista, eleven ska också skriva ner en positiv egenskap hos sig själv. När
alla har gjort detta samlar läraren in klasslistorna och klipper ut alla positiva
omdömen och ger dem till respektive elev, att ta med sig hem och läsa privat.
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Det är viktigt att poängtera att man aldrig får skriva negativa omdömen, alla har
något som är positivt.

Vill man ha mer förslag på vänskapsövningar kan man läsa boken Lagerman och
Stenbergs bok ”Att stoppa mobbning går”

5.2.4  Förebyggande rollspelsmetodik14

En bra metod för att få eleverna att förstå vad mobbning är för något är att
använda sig av rollspel. Rollspel innebär att man presenterar en situation där
eleverna få utveckla olika handlingsalternativ. När de har fått situationen får de
några minuters betänketid innan de går upp och improviserar situationen. Se till
att förberedelserna inte blir för långa eftersom de spontana upplevelserna då lätt
blir intellektualiserade roller. Detta kan leda till att situationerna blir alltför
konstruerade. Påminn eleverna om att det finns både fysisk och psykisk
mobbning. Målet med en sådan övning är att eleverna ska få leva sig in i och få
förståelse för hur andra tänker, känner och handlar i mobbningssituationer.

Rollspel har tre olika delar

1.Man pratar med eleverna om mobbning. Antingen kan läraren eller eleverna
berätta om erfarenheter eller upplevelser kring mobbning. Man kan också
använda sig av dessa frågor:
• Vem mobbar vem?
• Var?
• Varför?

2. Eleverna får färdiga situationer eller berättelser som de ska improvisera. De
kan också tillsammans diskutera sig fram till några typiska vardagliga
mobbningssituationer, som alla kan känna igen.
Om det finns mobbningstendenser i klassen kan det vara lämpligt att låta
plågaren agera offer.

3. När man har genomfört improvisationerna pratar man om upplevelserna i
improvisationerna. Hur kändes det att ha makt, att vara utstött, att hänga med, att
se på. Går det till så här i klassen, som lärare och förälder.

Alla grupper skall ha en egen uppgift i spelet, lämpliga gruppstorlekar är 4-6
elever. Använd orden plågare  och plågarna istället för mobbare och mobbarna.

                                                                
14 Horning Eric, Att stoppa mobbning, Malmö 1987
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Förslag till olika mobbningssituationer

• På väg till/från skolan
• I matsalen
• På/ vid toaletten
• Mot en ny elev i skolan
• På en klassfest
• I omklädningsrummet till idrotten

• På skolgården
• I korridoren
• I uppehållsrummet
• På ett party
• Mot en invandrarelev
• På skolbussen

5.2.5 Antimobbningsknep15

I många av böckerna som jag har läst finns det förslag på olika övningar som
man kan använda för att förebygga mobbning, jag redovisar för några nedan.

Man kan i klassen ha en övning som kallas Hemlig kompis. Eleverna skriver
sina namn på lappar, varje måndagmorgon får eleverna dra varsin lapp med ett
namn på. Denne blir elevens hemliga vän under skolveckan. Eleven skall
positivt uppmärksamma vännen, men utan att den märker det. Den hemliga
vännen får inte avslöjas för någon. För att man skall undvika att de äldre barnen
är elaka mot de yngre kan man ha en fadderverksamhet på skolan. De äldsta
eleverna på skolan är faddrar till de yngsta barnen. Faddrarna kan hjälpa till vid
inskolningen t.ex. i matsalen, på rasterna, på skolvägen och i skolbussen. Allt
för att göra de yngre barnens tillvaro så trygg som möjligt. Liknade system kan
också användas när det kommer nya elever till klassen. Det är oerhört viktigt att
aldrig låta eleverna välja lag på idrottslektionerna! Det finns många alternativa
sätt till lagindelning t.ex. ge eleverna var sitt nummer från 1- 4, du ser snart
vilka lag som ser mest jämnspelta ut. Se till att eleverna i riskzonen kommer i ett
lag med starka positiva elever. Ett annat sätt är att lägga ärtpåsar(två olika
färger) i en hink och låta eleverna ta en påse var. Varje färg bildar sedan lag,
ytterligare ett förslag är att låta fyra led gå in i varandra och bilda två lag. När
man skall bestämma något i klassen t.ex. vem som ska bli Lucia eller liknande,
skall man aldrig låta eleverna rösta öppet på varandra. Istället kan man låta
intresserade elever anmäla sig till en sluten lottdragning.

5.3 Olika samtalsmetoder för att stoppa akut mobbning

Jag har valt att redovisa några olika författares/forskares olika samtalsmetoder
som kan användas vid akut mobbning.

5.3.1 Att stoppa akut mobbning.16

                                                                
15 Horning, E 1987, Staff, J 1997
16 Horning, E 1987
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Detta är en samtalsmetod som består av flera olika steg.

Steg 1 - samtal med offren – Kartläggning
Om man märker på offret att mobbningen har pågått länge, kan offret vara
mycket skeptisk mot vuxenvärlden, eftersom offret kan tro att de vuxna har sett
mobbningen men inte gjort något åt den. Det är därför viktigt att i första hand se
till att skapa trygghet och förtroende. Vid samtalen med offret ska man därför se
till att man är i en trivsam miljö, gärna med någon svag bakgrundsmusik.
Samtala gärna om fritidsaktiviteter, familjen o.s.v. i syfte att få offret att slappna
av. Tag sedan reda på följande punkter:

• Vem mobbar?
• Vem är ledare?
• Var sker mobbningen?
• När sker mobbningen?
• Hur blir offret plågat?

Försök att få fram detaljer t.ex. ”de trycker ner huvudet i toaletten”, ”de kallar
mig för bög”, ” de kallar mig hora” o.s.v. Det är viktigt att du talar om för offret
att du tänker gå till botten med det här problemet. Men att du förväntar dig att
offret inte tänker provocera eller försöka ge igen på mobbarna.

Steg 2- samtal med mobbningsledaren:
Det är även viktigt att skapa trygghet när man talar med mobbningsledaren.
Ledaren vet vad han har gjort och kan därför vara ängslig och orolig, därför
gäller det att inte få ledaren i någon aggressiv försvarsposition. Det är viktigt att
du inte lägger några egna moraliska aspekter på det som har hänt. Tala istället
om för ledaren vad du har fått reda på och använd samma språk. Jag har fått
kännedom om att du kallar Ellen för hora och att du säger att hennes lillebror är
handikappad o.s.v.
Stämmer detta?

Om ledaren börjar att slingra sig och skylla på andra, så avbryt ledaren och
poängtera att det här handlar om honom/henne. Han/hon får ta ansvar för sina
handlingar. När ledaren har erkänt talar du om i klarspråk utan att moralisera
vad du tycker om mobbning och förtryck av andra. Lägg nu åter ansvaret på
honom/henne genom att fråga:
Vad tänker du göra för att få slut på det här?
När tänker du börja?

Avsluta samtalet med att du aldrig kommer att acceptera mobbning och att du
kommer att bevaka honom/henne och medhjälparna så att de verkligen upphör
med mobbningen. Säg att du tror att de kommer att lyckas och att du då inte
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behöver kontakta deras föräldrar. Avtala om en ny samtalstid några dagar
senare. Mobbningsledaren känner sig givetvis osäker på hur han/hon ska handla
när han träffar sina medhjälpare efter samtalet. Därför är det bra att låta
honom/henne förbereda sig mentalt. Detta gör man genom att fråga Vad ska du
nu säga till dina kompisar när du träffar dem ?

Vid längre och allvarligare mobbning, skall alla inblandade föräldrar informeras
om vad som har skett och vilka åtgärder som satts in.

Steg 3- samtal med medhjälparna:
Nu kallas medhjälparna in, man använder sig av samma punkter som i steg 2. De
här tre stegen bör ske under samma dag. Några dagar senare är det dags för
nästa steg.

Steg 4- först individuellt samtal med offret sedan tillsammans med
mobbarna:
Dessa frågor skall besvaras när man kommit till steg 4:
• Har mobbningen upphört?
• Var det svårt att sluta?
• Hur upplever offret sin situation nu?
• Vad kan bli bättre?

Därefter får mobbarna en uppgift:
Du talar om för mobbarna att de har medverkat till att Ellen står utanför
klassgemenskapen. Det är nu därför ert ansvar att ni får in henne i
klassgemenskapen igen. Vad ska ni göra för att få henne att komma in i klassens
aktiviteter och få henne att känna sig accepterad igen? Mobbarna får komma
med ett antal förslag och de ska också tala om för dig när det tänker genomföra
dem. Tala om för dem att du är glad över att de tar sitt ansvar och att du kommer
att fortsätta med din övervakning.

När du känner att situationen har förändrats i den riktning som du hade tänkt dig
och offret känner att en förändring har skett är det dags för nästa steg.

Steg 5- offret, mobbarna och ett antal neutrala elever (som kan förväntas ta
avstånd från mobbning) deltar i ett gruppsamtal.
Det som diskuteras är dessa huvudfrågor:
• Upplever ni alla i klassen att mobbningen upphört?
• Hur är stämningen i klassen?
• Vad kan bli bättre?
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• Hur skall detta ske?
• Hur skall mobbning kunna undvikas i framtiden?

De här fem stegen måste anpassas efter hur lång tid mobbningen har pågått och
hur allvarlig den har varit.

5.3.2 Hur man löser de akuta mobbningsfallen17

Att ingripa direkt
Det är av stor vikt att alla vuxna som ser något oroväckande på en skolgård
handlar på en gång. Gör man ett kraftfullt ingripande när man tycker att det är
befogat, talar man om var gränsen går. Någon speciell utbildning behövs inte för
detta, men det är viktigt att visa var man står. När allt lugnat ner sig ska man
sätta sig ner med barnen ett i taget och prata igenom det som har hänt. Om vi
vuxna på skolorna ingriper vid typiska mobbningsfall och följer upp med samtal,
borde det sannolikt leda till ökad förståelse mellan eleverna och därmed till
mindre risk för mobbning.

Kartläggning av ett fall
Mobbning är en komplicerad process, som utvecklas gradvis mellan parterna.
Den bästa terapin för ett offer är att mobbningen upphör. Detta kan bara
åstadkommas om mobbarna förstår att de har ett personligt ansvar för vad de
gör. När de har insett detta ska de själva komma på förslag om hur de ska bära
sig åt för att få en förändring till stånd. Är förslagen förankrade inom dem själva
fungerar de bäst. Innan man är redo för att möta mobbarna måste man ha en klar
bild av offrets situation. Detta kan man få genom att tala med offrets föräldrar,
det är viktigt att få fram detaljer som hur mobbningen går till, vart, vilka som
mobbar, vem som är ledaren o.s.v. Ju konkretare detaljer desto bättre. Efter
samtalet med föräldern/föräldrarna är det dags för att kontakta klassens lärare
för göra upp en tid för besök. Man ber om att läraren ska hålla en lektion där det
är svårt för eleverna att tala med varandra, för att förhindra ett samråd mellan
mobbarna.

Viktigt att tänka på innan man börjar med själva åtgärdsprogrammet:

• Ta reda på om det verkligen rör sig om mobbning .
• Få mönstret klart för dig och komplettera med konkreta detaljer.
• Få fram namnlistan.
• Redogör för din taktik.
• Gör upp med läraren om lämplig tid för besök i klassen.
• Gräv inte ner dig i det förflutna utan se till att du kommer till skott.

                                                                
17 Björndell, D 1987
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• Glöm inte att det är viktigt för familjen att de får ett intryck av att du själv är
lugn och vet vad du ska göra, bara du får läget klart för dig.

Första mötet med parterna
Det är viktigt att man ser till att förbereda samtalsrummet noggrant innan man
börjar att samtala med eleverna. Man kan lägga fram lite pennor och papper
ordna stolarna så att de står som man vill ha det och lägga fram en läroplan där
det står att ingen får utsättas för förtryck, och att skolan ska verka för fredliga
lösningar av konflikter. Sedan går man in i klassen och hälsar på dem och säger
sedan:  Det har hänt en del mycket tråkiga saker i klassen på sista tiden, jag ska
prata med några av er i tur och ordning. Jag ska börja med Mats Karlsson.
Finns han här inne? Eleven rycker till, läraren ser också allvarlig ut och nickar
med huvudet. På det sättet får eleverna klart för sig att läraren och
mobbningsutredaren har gjort upp detta i förväg. Det är alltså ingen slump att
just han ska ut nu. Mobbningsutredaren och eleven går nu till samtalsrummet
under tystnad och det är viktigt att inte tala om för eleven vad det gäller innan
man har kommit in i samtalsrummet.

När man kommer in i samtalsrummet pekar mobbningsutredaren på en stol och
säger till eleven att sätta sig på den. Genom att bestämma vart eleven ska sitta
behåller mobbningsutredaren initiativet och visar samtidigt vem som har
kommandot. Mobbningsutredaren presenterar sig lite närmare, men går sedan
rakt på sak och talar om för mobbaren att man vet han har gjort. Efter att man
har sagt det frågar man den misstänkte mobbaren om han har någon förklaring
till händelserna. Man måste ge den oskyldig en chans. Man fortsätter att
konfrontera den misstänkte med att fråga stämmer det eller stämmer det inte?
Den misstänkte anar nog vad det handlar om men eftersom man undviker ordet
mobbning, är han/hon inte helt säker. Mobbarna erkänner oftast inte med en
gång utan slingrar sig en hel del. Man går då igenom vad man vet punkt för
punkt diskuterar varje händelse för sig. Det är lättare för den misstänkte att
erkänna en liten bit i taget än att erkänna allt på en gång. Resultatet blir
detsamma men det känns betydligt bättre för mobbaren. Ställer man sådana
frågor som man redan vet svaren på så kommer jakande svar ofta ganska snabbt.
Det är endast enstaka gånger som denna metod inte har fungerat. När nu den
misstänkte har erkänt börjar han/hon känna sig hotad och tycker att det är nog.
När den misstänkte märker att samtalet inte är slut börjar han/hon att
argumentera om att han/hon minsann inte var ensam om att var elak mot offret,
utan vi var ju flera stycken. Ska du inte ta och prata med dem också? Detta är
mobbarens trumfkort och han/hon känner sig helt lugn och tänker, nu fick
mobbningsutredaren så han teg! Det har hänt att mobbaren har erbjudit sig att gå
och hämta de andra. Mobbaren tror att om han/hon kan prata bort
mobbningsutredaren eller få honom ur balans på något annat sätt, har han/hon
tagit hem spelet. Mobbningsutredaren har suttit och väntat på den repliken och
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spelar nu ut sitt högsta kort: Ja jag vet att ni är flera stycken, jag vet också precis
vilka ni är. Men nu ska vi prata om vad du har gjort mot ”offret”, de andra ska
jag tala med senare. Mobbaren upptäcker helt plötsligt att han är helt ensam och
att mobbningsutredaren tänker se till att han tar ansvar för sina gärningar. Han
har ju redan erkänt så det är omöjligt för honom att ta tillbaka det som han har
sagt. Varning: Upptäcker man att man tycker om denna del av samtalet, och
gärna  dröjer sig kvar är detta en varningssignal. Det kan vara på det sättet att
du har sadistiska drag inom dig, som gör att du tar tillfället i akt att plåga
någon. Ägna dig åt något annat om du känner så.

Detta skede kan utvecklas i destruktiv riktning, det gäller att komma vidare så
mobbningsutredaren fortsätter: OK nu har vi pratat tillräckligt om det här, tycker
jag. Jag är inte här för att straffa dig, eller hämnas. Jag är här för att
”offret” ska få vara ifred. Nu ställer mobbningsutredaren den förlösande frågan,
vi är överens om att du ska sluta att vara dum emot honom/henne, vad kan du
göra för att det ska bli slut på det då? Det kan vara svårt för mobbaren att
komma fram till något men tillslut kommer de flesta på att de ska lägga av att
vara dumma mot offret. När man kommit så långt känner sig mobbaren väldigt
lättad det är då viktigt att man inte ramlar i fällan och frågar varför. Det är
frestande att ställa den frågan med undvik den till varje pris. I de flesta fall går
inte denna fråga att besvara och får bara mobbaren att känna sig dum och i
underläge. Vi människor gör många dumma saker utan att närmare reflektera
över varför vi gör dem.

Det är viktigt att man uppmuntrar mobbarens alla egna idéer om hur han ska
bära sig åt för att sluta. Man pratar med mobbaren tills man är övertygad om att
han menar allvar. Mobbningsutredaren fortsätter så här: Jag litar på att du
verkligen tänker lägga av. Men tror du inte att det blir svårt för dig att ändra dig
så här plötsligt? Vanligtvis finns det inga hinder men om ”offret” skulle vara
provocerande mobboffer, skulle mobbaren ställa en del villkor. Alla
berättigande klagomål antecknar mobbningsutredaren noga och väl synligt.
Mobbningsutredaren fortsätter med att berätta att mobbaren och klassen kommer
att ställas under bevakning under en tid och att mobbningsutredaren kommer
tillbaka om några dagar och hör hur det går. Övervakningen är en mycket viktig
detalj. I slutet på samtalet säger mobbningsutredaren något som ofta uppfattas
som mycket känsligt. Om det här går bra och du gör vad du ska, ringer jag inte
hem till dina föräldrar. Reder vi bara ut det här på skolan och ”offret” får vara
ifred, så är allt bra. Här finns det dock två motstridiga principer, ”offret” har rätt
till effektiv och snabb hjälp, samtidigt som mobbarens föräldrar har rätt att få
veta vad som händer i skolan. I slutfasen på samtalet bygger
mobbningsutredaren upp ett kontrakt med mobbaren, där det ingår att det inte
blir några efterräkningar om han  bara slutar med en gång. Det vore ödesdigert
om mobbaren skulle få sig en omgång hemma , om han visat god vilja och fallet
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var på väg att lösas. På senare tid har dock föräldrakontakten framhållits och
Björndell tycker att det är enklast att prata igenom det hela med barnen och göra
upp med dem om lämpligaste sättet att informera föräldrarna. Ofta väljer de att
själva tala om det hemma efter några veckor.
Samtalen som mobbningsutredaren har med var och en bör inte ta mer än fem -
tio minuter. Det gäller att lämna det förflutna bakom sig och koncentrera sig på
mobbarens egna förslag till lösningar.

Nu är det äntligen dags för att prata med offret. Om han/hon vill berätta
lidandets historia får han/hon göra det. Mobbningsutredaren får ta god tid på sig,
när offret har berättat färdigt redogör mobbningsutredaren för hur samtalet med
mobbaren har gått och tar upp eventuella klagomål. Mobbningsutredaren talar
om att han tänker komma tillbaka och avslutar samtalet med att avkräva ett löfte.
Offret får lova att inte hämnas eller försöka ge igen på något sätt.
När mobbningsutredaren kommer tillbaka till klassen och har uppföljning tar
han ut barnen i samma ordning som vid första samtalet. Barnen är ofta glada och
nöjda och berättar att de har slutat att mobba offret. Utredaren låter barnen hållas
ett tag men drar sedan åt skruvarna. Han konstaterar att de har skött sig bra men
att det inte räcker med att sluta mobba. Offret känner sig fortfarande utanför
klassgemenskapen. Utredaren gör klart för barnen att de inte behöver bli bästisar
med offret men att de måste se till att han kommer in i gemenskapen. Han vill
att barnen ska ge förslag på vad de kan göra. Förslagen går ofta ut på att de ska
leka med offret på rasten, bjuda hem honom/henne på kalas eller ta med
honom/henne på någon aktivitet på eftermiddagen. Utredaren godtar det mesta
och berättar att han återkommer. Det är viktigt att se till att mobbarna ser
utredaren i skolan i andra ärenden under uppföljningen. Det är viktigt att
påminna mobbarna om att utredaren finns. Om allt verkar bra efter tredje
samtalsrundan kan man gå in i klassen och berömma dem och tala om att
övervakningen kommer att minska. Om den god cirkeln börjar att rotera är allt
gott och väl. Utredaren besöker klassen några gånger till innan fallet betraktas
som avslutat.

5.3.3 Det enskilda samtalets kraftfulla konst18

Pikas rekommenderar som åtgärdsprogram mot mobbning två varianter av
enskilda samtal med mobbarna och mobboffret. Den första som är en
snabbvariant kallas för ”den suggestiva tillsägelsens metod” eller STm. Den
innebär enskilda samtal som på ett suggestivt sätt förmedlar till mobbaren att det
är nödvändigt att upphöra med mobbningen. Den andra varianten som är längre
kallas för ”gemensamt bekymmer metoden” eller GBm. GBm definieras genom
två delmål. Först åstadkommer läraren/terapeuten en upplevelse av att hon/han
och eleven är gemensamt bekymrade över att mobbning äger rum i det konkreta
                                                                
18 Pikas, A 1987
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fall de talar om. Sedan finner eleven en handlingsväg till att hjälpa det f.d. offret
vilket läraren stödjer utifrån.

Man använder STm och GBm i olika situationer

STm används
• När mobbningen är av det lättare slaget (och eleverna själva tar det lätt och

oskyldigt)
• När eleverna är omogna (vanligen lågstadiet)
• När mobbarnas samhörighet inte är så stark.
• När läraren har lättare  att förmedla suggestiva tillsägelser än att skapa

inlevelse och tror sig lyckas med det.

GBm används
• När eleverna är mognare (högstadiet, ofta mellanstadiet men bara

undantagsvis på lågstadiet.)
• När mobbningen är av det allvarligare slaget( och eleverna mycket väl vet

att det är allvarligt.)
• När mobbarna bildar ett gäng med så stark samhörighet att suggestion eller

tillsägelser utifrån skulle förstärka samhörigheten mellan dem.

 Förberedelser inför seriesamtal (STm)

Att ha enskilda samtal med mobbarna i egen klass:

Du känner de inblandade, du har förmodligen sett något men inte så tydligt att
du kunnat ingripa. Kanske har någon i klassen ”skvallrat”. Endast om du inte
kan bedöma av egna intryck att mobbning föreligger behöver man fråga kolleger
vad de har sett och hört. Om man bedömer att det går att prata med ”offrets”
föräldrar utan att de blir upprörde i onödan kontaktas de. Mobbarnas föräldrar
behöver inte kontaktas i detta skede. Tänk efter när det passar dig att sätta igång
med de enskilda samtalen, det bästa är om alla samtalen går att genomföra på
samma dag. Se till att du hittar ett rum där ni inte blir störda under samtalen.
Börja alltid med ledaren för mobbningsgruppen. Offret ska alltid komma sist.
Skälet är att ingen ska få säga att offret har skvallrat.

Att ha enskilt samtal med mobbarna i en annan lärares klass:

Läraren/terapeuten går tillväga på samma sätt som ovan. Men det är otroligt
viktigt att samråda med klassläraren. Man måste intervjua alla vuxna som har
sett något. Det är viktigt att spåra källan om den som intervjuas säger att de har
hört saker. Om föräldrarna själva kontaktar dig eller uppges som sagesmän kan
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man naturligtvis intervjua dessa. Men om inte någon förälder är inblandad
rekommenderar Pikas att man inte självmant kontaktar de. Detta av praktisk
betydelse eftersom de flesta föräldrar blir mycket upprörda om de får reda på att
deras barn blir mobbade eller att de är mobbare.

STm som metod

Tillsägelsen i STm syftar till mer än att de ska upphöra med mobbningen- de ska
börja hjälpa offret mer aktivt. Grundmelodin i STm är kläm och fart. Läraren/
terapeuten rycker med eleven med en självklarhet som får eleven att glömma
eventuella invändningar.

Momenten i STm med mobbarna

Om du inte har klassen:
Kort presentation och sedan går läraren/terapeuten direkt in på ärendet, t.ex. jag
har hört att ni bråkar med Kent

Om du har klassen:
Jag har sett och hört att du och några till i klassen bråkar med Kent.
Framställningen är inte dramatiserad men den vuxnes auktoritet är i sin lätta och
käcka vänlighet odiskutabel. Eleven förstår att det inte är lönt att säga emot och
frestas inte heller att göra det emedan läraren som talar har auktoriteten förenad
med en viss ton av käck trygghet.

Karaktäristiskt för STm är att läraren/terapeuten lägger fram sin information om
förseelsen som odiskutabla fakta. Med det gäller ändå att vara lyhörd eftersom
man kan ha fått fel fakta.

Det är inte bra som det är:
Eleven får förklara sig. Diskussionen kring fakta väcker i normala fall till
skuldkänslor utan att du behöver moralisera. Väck inte motsägelselust hos
eleven genom dina förväntningar på det. När du frågar får din ton inte signalera
förebråelse utan snarare det här ska vi nog reda upp, du och jag tillsammans. I
STm gör läraren/terapeuten vänliga men bestämda påståenden mer än att ställa
frågor. Elevens skuldkänslor väcks av fakta i sig. Läraren gör inga direkta
förebråelser, tonen är närmast neutralt nyfiken. Fråga inte varför men gärna vad
som har skett.

Vändning
Nu är det viktigt att man inriktar sig på det konstruktiva. Läraren säger följande
repliker efter varandra: Okej nog talat om detta! Vad ska vi göra? Läraren
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förstärker elevens förslag, så småningom för läraren in realistiska förslag och
frågar eleven tror du detta går?

Uppföljning
När det är klart att eleven tänker göra något konstruktivt eller att han/hon med
övertygelse säger att han/hon ska upphöra med mobbningen talar läraren om att
de ska träffas nästa vecka för att se hur det går.

GBm som metod
GBm har utvecklats för de lärare som inte riktigt vågar satsa på den höga farten
som STm har. GBm är säkrare men långsammare. Man kan skifta mellan STm
och GBm men Pikas poängterar vikten av att inte blanda ihop de två metoderna.
GBm bygger på att läraren/terapeuten och eleven ser på det aktuella fallets fakta
och känner ett gemensamt bekymmer. Man får inte stanna i denna stämning utan
man ska använda sin energi för att på ett konstruktivt sätt komma tillrätta med
mobbningen. Bekymret syns redan från början men ska inte uttryckas med en
rivstart, det ska växa fram under samtalets gång. Man förutsätter att mobbaren
inte har detta bekymmer från början men under rätt ledning kommer hon/han att
inse att de har det. För att komma dithän så får inte läraren/terapeuten ha förhör
med förebråelse eller att man har ett snirklande småprat utan annat ändamål än
kontakt. Gör man så kommer man aldrig någon vart.

När man förbereder GBm dialogen gör man på samma sätt som ovan i STm.

Momenten i GBm med mobbarna:

Presentation av ärendet
Den psykologiska uppgiften för momentet är att under några avgörande
sekunder skapa den rätta koncentrationen för samtalet. Detta gör man genom att
med ord tala om ärendet och genom tonfallet antyda att det inte är frågan om
något förhör. När eleven kommer in i samtalsrummet, placerar du eleven
antingen mittemot dig eller i vinkel. Det gäller att få eleven att tala om vad
hon/han vet. Lärarens ord skall vara så knappa som möjligt. Pikas föreslår en
säker öppning: Jag är här för att jag har hört att ni är lite hårda mot Kent.
Man kan faktiskt börja samtalet utan att presentera sig, på mellanstadiet och
delvis på högstadiet. Ser du att eleven blir störd av att du inte presenterar dig, då
kan man presentera sig mycket kortfattat. Man ska inte använda ordet mobbning
i början av samtalet, utan använda andra ord som t.ex. Ni har varit lite hårda
mot… När man har fått eleven att tala om vad hon/han vet i det aktuella
mobbningsfallet är det dags att gå över till nästa moment.

Arbetsfasen för att nå upplevelsen av ett gemensamt bekymmer:
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I detta moment är det lärarens uppgift att ta fram en stark gemensam upplevelse
av att den aktuella mobbningen inte är önskvärd. Detta arbetsmoment är det som
kräver mest anspänning av läraren, eftersom det är i detta moment som man
skapar den spänningen av ett gemensamt bekymmer som man sedan ska bygga
elevens konstruktiva handling på. Målet för momentet har nåtts när man har nått
en klar och tydlig känslogemenskap eller åtminstone åsiktsenighet om att en
medelev är ett bekymmer. Om man har kommit så långt gå över till nästa
moment. Om dina försök går snett och mobbaren inte vill utveckla några
gemensamma synpunkter vid dina försök så rekommenderar Pikas att man ska
prova någon av dessa punkter.

• Vi ska inte tala om skuld ( ingen har beskyllt dig)
Tala om för eleven att du bara vill reda ut fallet utan att straffa någon.

• Samtalet riktas in på offrets känslor
Ta fram detta när samtalet har lugnat ner sig. Bli inte upprörd om den

misstänkte mobbaren inte vill sätta sig in i offrets känslor, märker man detta så
prova någon av de andra punkterna.

• Vädjan till slutledningsförmågan
Du undrar stilla och nyfiket hur motsägelser hänger ihop utan att provocera.

• Läraren –terapeuten slutar samtalet men antyder vi kan ju försöka
någon annan gång

Läraren har bedömt att det finns en chans att något mognar hos den misstänkte
mobbaren under veckan och du bedömer att du kan återkomma då. Detta är inte
vanligt enligt Pikas. Det är bättre att misslyckas med värdighet och att själv
bestämma samtalets slut än att bli tvingad av mobbaren att ge upp sina försök.

• Läraren/terapeuten går igenom läget igen och ställer ultimatum. (byte
av skola, omplacering)

När man ställer detta ultimatum är det viktigt att man tagit reda på vad skolan är
beredd att göra ur disciplinär synpunkt. Detta är den allra sista utvägen.

Vändning.
När du och den misstänkte mobbaren har kommit till en gemensam upplevelse
av att offrets lidande inte är bra, ger du en signal som säger att det inte är någon
idé att älta bekymren, nu ska vi se vad vi kan göra åt saken! Det är viktigt att
välja det rätta ögonblicket för vändningen. Har läraren inte byggt upp den
gemensamma upplevelsen av offrets plågor tillräckligt starkt, kan resultatet bli
att eleven inte engageras tillräckligt i det kommande arbetet.

Övergång till de konstruktiva förslagen.



30

Man börjar genast med repliken: Vad ska vi göra? Läraren tittar på sin
samtalspartner. Troligen kommer det förslag från eleven. Om så inte sker lägger
läraren till en ny mening: Vad är ditt förslag? Det gäller för läraren att vänta, att
inte komma med egna förslag. Godtag praktiskt taget allt vad eleven föreslår.
Det kan räcka med att eleven föreslår att han/hon ska lämna mobbningsoffret
ifred.

Annonsering om uppföljning.
Man kan fortsätta diskussionen med goda förslag för att stoppa mobbning tills
den avmattas. Då talar läraren om att hon/han kommer tillbaka nästa vecka, och
då ska mobbaren tala om för läraren hur det har gått. Och om eleven har hållit
sitt löfte.

Samtalen med övriga misstänkta följer samma mönster som ovan!

En översikt över samtalen med mobbningsoffret.
När alla mobbarna varit i samtal, kommer deras offer in. Samtalet med
honom/henne börjar på ett allmännare sätt än med mobbarna. Du presenterar dig
men är i början oklar om ditt ärende. Du kanske talar om vädret eller andra
allmänna saker, men snart frågar läraren: Hur offret har det. Först bildar sig
läraren en uppfattning om offret är oskyldigt eller det är provokativt eller något
mittemellan. Nu gäller det att kontrollera med offret om mobbarnas version
stämmer.

Det explorativa skedet.
Målet är att få offret att tala. Om du inte är absolut säker på att du talar med ett
provocerande offer så var först beredd på att möta ett klassiskt offer. I allmänhet
berättar offret direkt ur hjärtat, vilket är lön för mödan för läraren/ terapeuten.
Offret känner nu på sig att mobbningen är över.

Den trygghetsskapande fasen.
Målet är att förmedla trygghet till offret medan ni kommer in på hans
svårigheter. Det som läraren gör i den trygghetsskapande fasen ska ses som det
första steget till att förbereda offret för ett gruppsamtal med de f.d. mobbarna.

Lokalisering av svårigheter och behandling av några enkla men väsentliga
problem.
Medan vi stärker offret utifrån hans/hennes behov får vi inte dra oss för att
ingripa när vi upptäcker ett konkret hjälpbehov, t.ex. vårtor på händerna som
offret upplever som ett av skälen till mobbning. Läraren ser då till att hjälpa
offret till skolsköterskan som lätt kan ta bort vårtorna. Luktar offret illa se till att
offret får rena kläder. Senare vid gruppträffen poängterar läraren att vad som nu
skett m t.ex. lägg nu märke till att Kent luktar rent. Finns det någon mer
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anledning att mobba honom? Vid alla markerade och retsamma avvikelser från
mängden uppstår frågan: Ska avvikaren ändra sig eller ska gruppen bli mer
tolerant? Pikas föreslår denna tumregel: Den som har lättast att ändra sig ska
försöka börja men den andra parten ska vara snäll och följa efter.

Att förbereda samtalet med f.d. mobbarna.
Lärarens/terapeutens mål är att förbereda offret för samtalet med f.d. mobbarna.
Om läraren bedömer att offret är moget för att träffa de f.d. mobbarna kan
läraren på ett medryckande sätt meddela offret så här: Vet du vad? De som
mobbade dig vill träffa dig för att tala om för dig att de tänker vara hyggliga
kamrater. Om offret är för rädd inställer du mötet i några veckor så att offret har
hunnit se att de verkligen har börjat ändra sig.

Metodens sista moment.
Offret och mobbarna träffas.

Det första gruppsammanträdet med f.d. mobbarna
Det här sammanträdet utan offret har till största delen en förstärkande funktion,
en grupp bildas för offrets rehabilitering och konfliktlösning. Man går än en
gång genom det gemensamma bekymret och redovisar svaren som deltagarna
gett på frågan: Vad ska vi göra? Se till att proceduren fram till denna punkt inte
tar för lång tid, spara energi till diskussionen om den handlingsplan som nu
utvecklas för gruppen. Gruppen ska indirekt veta att offret behöver gruppens
hjälp för att få hyggliga reaktioner. Det blir inte svårt för gruppen att ställa upp
därför att de är nyfikna på det nya som sker. Man ska inte göra alltför
detaljerade planer innan  man haft sammanträde med offret. Han/hon ska vara
med så långt det går. Till sist betonar läraren att en förstående atmosfär ska råda
i det kommande samtalet mellan parterna.

Det första samtalet med offret tillsammans med de f.d. mobbarna.
Detta är slutfasen på behandlingen när alla träffas. Lärarens uppgift är att först
och främst underlätta kommunikationerna mellan de berörda. De f.d. mobbarna
berättar för offret vad de har kommit överens om och läraren ser till att offret får
en chans att visa vad han tycker om det. Om alla parter är nöjda är det bra. Om
det är svårt för de f.d. mobbarna att komma ihåg vad de hade bestämt på deras
första möte tar läraren fram anteckningarna från detta möte och friskar upp de
f.d. mobbarnas minne. När mötet är slut behöver inte läraren bestämma någon
ny tid till gruppen, men hon/han tar oanmäld kontakt med de flesta av de
berörda under de närmaste veckorna och månaderna och frågar hur det går.
Skulle det mot förmodan inte gå bra får man kalla till ett nytt sammanträde.
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5.3.4 Farstametoden19

En kortfattade beskrivning av Farstametoden som från början utgår ifrån Pikas
modell.

1.När skolan får information om att en viss elev mobbas, pratar man inom
behandlingsteamet med varandra för att bestämma hur man ska arbeta med
situationen. Rör det sig om mobbning? Och vilka är mobbarna är frågor som
man måste få svar på.

2.Man kan ha försiktiga samtal med offret och fråga vad som har hänt?, Hur ofta
det äger rum? Och vilka som är inblandade?

3. En dag när alla mobbarna är i skolan kallas de in en i taget till ett enskilt
samtal. De blir upplysta om att behandlingsteamet vet om att de mobbar och att
de ser mycket allvarligt på det här. Mobbningen måste omedelbart upphöra.

4.Om man tycker att det är nödvändigt upprepar man samtalen dagen efter för
att man ska tala vidare om mobbningen.

5.Uppföljningssamtal med mobbarna har man två veckor efter det första
samtalet.

Detta är ett mycket förenklat fall. Verkligheten är oftast mer invecklat och
komplicerad.

Det är viktigt att förstå att problemet är mycket känsligt. Vid fel tillfälle kan fel
information leda till att försvåra eller sabotera hela behandlingsprocessen.
Mobbarna får inte före det första samtalet veta om att det ska äga rum. De kan
då bygga upp ett försvar som kan försvåra eller omintetgöra hela
behandlingssamtalet. Man bör också vänta med information till föräldrarna. Det
som är viktigast är ju att mobbningen upphör. Föräldrar som blir chockade
reagerar och handlar ofta, därför ska man inte informera i onödan. Metoden är
skenbart enkel, men samtalen med mobbarna är kraftigt strukturerade och
mobbarna blir starkt berörda. Vilket oftast leder till att mobbningen upphör.

                                                                
19 Ljungström Karl, Mobbning i skolan- Ett kompendium om mobbning samt om mobbningsbehandling enligt
Farstametoden, Stockholm 1995
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5.3.5 Österholmsmodellen20

På Österholmsskolan som ligger utanför Stockholm började man sitt arbete mot
mobbning genom att bilda ett mobbningsteam på skolan. Det är viktigt att de
som är med i teamet är vuxna som dels är engagerade i mobbningsfrågor men
också att de har pondus och auktoritet bland eleverna. Man bör se till att det
finns både kvinnliga och manliga deltagare i teamet eftersom vissa elever har
svårt att ta till sig budskap från det ena könet. I en del kulturer kan inte en pojke
ta en tillsägelse från en kvinna. I mobbningsteamet bör det ingå både lärare och
elevvårdspersonal. Det är också viktigt att ge teamet träning och utbildning. Det
är då betydelsefullt att utbildningen är kvalificerad och omfattande.

När man har bildat ett mobbningsteam är det angeläget att få med eleverna i
arbetet mot mobbning. Man kan göra på detta sätt: Eleverna i varje klass röstar
anonymt fram två elever till klasstödjare. Dessa elever bör ha pondus och ett
positivt sätt, det ska helst vara en pojke och en flicka. Klasstödjarnas uppgift är
att säga till de elever som mobbar andra, att de ska sluta med detta. Lyckas de
inte att stoppa mobbningen ska de informera någon i mobbningsteamet, dessa
arbetar sedan vidare med att stoppa mobbningen. Mobbningsteamet och
klasstödjarna har regelbundet möten för att diskutera hur arbetet går. Det är
viktigt att man informerar alla elever om hur man jobbar med mobbning i
skolan.

I Österholmsskolan har man gjort en föräldrabroschyr. I denna uppmanas
föräldrarna att kontakta skolan om de misstänker att deras barn är mobbat.
Kontaktpersoner bör namnges i broschyren och det är då viktigt att
mobbningsteamet fungerar. Skolan informerar både i broschyren och på
föräldramöten om hur de jobbar för att stoppa mobbning. Lagerman och
Stenberg poängterar att man ska dela ut föräldrabroschyren personligen till
föräldrarna och inte skicka ut den via post. För att mobbningsteamet ska få reda
på hur eleverna mår och om det är någon som blir mobbad gör man varje år en
enkät. Det är också viktigt att all personal på skolan är uppmärksam på
tendenser till mobbning. Ser man ett barn som man tror är utsatt, ska man enskilt
fråga om någon är dum, bråkar eller retas med och om det händer ofta. Det är
viktigt att man inte använder ordet mobbning eftersom det är så värdeladdat. Om
barnet inte vill berätta fråga de andra vuxna på skolan om de har sett något.
Undvik att fråga eleverna, de kan själva vara inblandade i mobbningen eller vara
lojala mot mobbaren. Det kan i värsta fall leda till att man förvärrar
mobbningen. Man ska också vara uppmärksam på mobbningsliknande
situationer oftast är den som är i underläge mobbad. Även om personen säger att
                                                                
20 Lagerman, A & Stenberg, P 1998
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det är på skoj. Detta säger hon/han bara för att hålla sig väl med mobbaren.
Lärarna bör också uppmana eleverna att berätta om någon är mobbad och
förklara att mobbarna inte blir straffade. Förklara också att det inte är att skvallra
om man berättar att någon är plågad, det är att hjälpa en kamrat som har det
svårt. Berätta även att ni inte kommer att avslöja namnet på den som berättar. På
detta sätt underlättar ni för eleverna att spontant komma med information.
När man utreder mobbningsfall använder man sig av enskilda samtal enligt
Farstamodellen. Det är viktigt att man följer den fasta strukturen och inte
använder någon annan metod samtidigt. När man har haft de enskilda samtalen
med alla parter har man ett uppföljande samtal efter ca en månad för att
kontrollera att mobbningen har upphört. Ibland kan man behöva ha stödsamtal
med den som har blivit mobbad för att stärka självförtroendet och att träna in ett
gränssättande beteende. Om den mobbade eleven har ett provocerande beteende
bör man på ett vänligt sätt försöka göra eleven medveten om vikten av att ändra
på det. Det enskilda samtalet enligt Farstamodellen får nästan alltid mobbarna
att sluta mobba den elev man talar om. Fungerar det inte har man gjort något fel,
eller så kan andras inblandning ha försvårat arbetet. Det är därför väldigt viktigt
att alla lärare på skolan är överens om att arbeta på samma sätt. Det kan hända
att mobbarna söker sig ett nytt offer eller att de fortsätter att plåga samma person
efter samtalet. För att komma tillrätta med detta problem har Österholmsskolan
utvecklat detta program som man tar till när sådana fall förekommer.

Observation.
Under rasterna i 1-2 veckor får mobbaren tillbringa sin tid tillsammans med en
vuxen. Den vuxne förklarar för mobbaren att så länge han/hon inte kan uppträda
rätt mot andra elever är det viktigt att den vuxne är med. Samvaron med den
vuxne ska vara positiv och man gör trevliga saker tillsammans. Om man får
denna positiva relation är det också lättare att påverka.

Sanktioner.
Om mobbaren t.ex. är intresserad av idrott, förklarar man inför hela klassen att
det endast är de som uppträder bra och vänligt mot sina kamrater som får vara
med på idrottstävlingar och turneringar. Om mobbarna har andra intressen
försök hitta på något liknande.

Samtal med föräldrarna.
Det som är allra bäst är om man får eleverna att berätta själva för sin föräldrar
att de har mobbat, då blir chocken mindre än om läraren berättar det. Ofta väljer
eleverna att själva berätta och då i en återgivning som är positiv för dem själva.
Trots detta kan effekten bli att de slutar att söka nya mobbningsoffer. Om eleven
inte berättar hemma bör man be föräldrarna att komma till skolan för ett möte
lärare- föräldrar. Man ska helst vara två lärare så att man inte råkar ut för att bli
misstrodd. Eleven ska inte närvara vid detta möte. Föräldrarna behöver då inte
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känna sig illojala mot sitt barn och kan lättare ta in vad skolan säger. Var mycket
vänlig vid samtalet, tänk på att föräldrarna får en kraftig chock. En sträng eller
fördömande ton ger mycket dåligt resultat. Man bör ha ett personligt möte när
man ska tala om mobbning. Ring inte hem och prata om så här svåra saker.

Miljöbyte.
Det är viktigt att man försöker splittra den dåliga gruppen som mobbaren tillhör,
gruppens tillhörighet är oftas viktigare än de vuxnas agerande. Fungerar inte
detta flytta mobbaren till annan klass eller skola. OBS det är inte den mobbade
som ska behöva byta skola, men ibland kan det var lättare för den mobbade att
byta till annan klass eller skola för att kunna få en ny roll, om mobbningen har
pågått en längre tid. Det är ändå viktigt att försöka stoppa mobbningen så att inte
eleven flyr som förlorare.

Polisanmälan
Om det inte finns något som hjälper ska man inte tveka att polisanmäla dem som
mobbar. De som då ska vittna är skolans personal ingen annan. Rektor gör
polisanmälan.
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6. Resultatredovisning och kommentarer
I resultatredovisningen kommer jag att redogöra för intervjuerna, svaren på
frågorna är sammanfattade. Under vissa frågor har jag citerat vad de intervjuade
har svarat sedan följer en kort kommentar.

1. Hur gick det till när ni gjorde er handlingsplan?

Håkan Ring (Kurator) Skäggetorpsskolan
Håkan har jobbat på Skäggetorpsskolan i två perioder, nu och en längre period
för tio år sedan. Det var under den första perioden på Skäggetorpsskolan som
Håkan och en kollega från en annan skola, utarbetade ett program mot
mobbning. De var ute och föreläste om detta program för lärare. Håkans kollega
hade stora mobbningsproblem på sin skola så hon fick arbeta mycket med
mobbningsfrågor. När sedan Håkan slutade på Skäggetorpsskolan då fick den
här kollegan Håkans jobb.

                        Och då kände hon att här fanns det en grogrund för
                            att ta med sig de idéerna och börja förankra de här
                            då, detta var omkring 1991. Så det var ingen grövre
                            händelse som hade hänt här, utan den historien från en
                            annan skola som hon kände att hon plockade med
                            sig. Plus att man då hade en rektor här som var väl-
                            digt engagerad också då i det här arbetet. För bygg-
                            stenarna bygger liksom…på att man måste ha med sig
                            skolledningen så att man får med sig lärarna.

Anna Losand (Lärare) Hagbyskolan
När Anna kom till Hagbyskolan för tre år sedan, hade hon tidigare arbetat på
både Rosendalsskolan i Skäggetorp och på Himnaskolan i Linghem. När hon
arbetade på dessa skolor jobbade de mycket med mobbningsfrågor. Anna har
gått på många kurser om mobbning och har alltid varit intresserad av det här.

                         Och sen när jag kom hit då så var det här med att
                             man skulle fylla upp och vad vill just du jobba med
                             och så där…, på den arbetsplatsförlagda tiden framförallt
                             då, förutom undervisningen. Och då sa jag att det här
                             är jag intresserad av. Och då sa man att ja vi har ju en
                             handlingsplan här. Vi har en jättefin pärm som står i
                             bokhyllan, och men det var nog många tror jag som
                             kände att de hade en pärm men att det var det de hade.
                             Och sen sa också någon att vi behöver inte någon
                             Mobbningsgrupp här för vi har ingen mobbning på
                             Hagbyskolan. Det var ovanligt sa jag för då är det första
                             skolan i världen. Så ja det var lite tufft i början kan jag
                             känna men sen så kände jag att från skolledningen var de
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                             väldigt intresserade. Eh… då blev det så här att de frågade
                             då för det kom ju rätt så många nya på en gång vad vill du
                             och då anmälde jag mig till att jag gärna ville jobba med
                             det här. Och så tog jag många idéer från Himnaskolan och
                             även lite ifrån Skäggetorp.

Tommy och Anita Rejdemo (Lärare) Romaskolan Gotland
Från början var det skolans elevvårdsteam som utarbetade planen. (rektor,
psykolog och kurator) Under VT 98 tillsattes det en grupp som kallades sociala
gruppen. I den gruppen ingick frivilliga lärare, kuratorn och skolvärdinnan. Den
sociala gruppens uppgift var bl.a. att vi skulle titta igenom handlingsplanen som
fanns, för att se om den var bra eller om det behövde göras några ändringar samt
att vi skulle aktualisera den för de övriga lärarna. Det var den sociala gruppen
som lade fram förslag på hur man skulle jobba detta år. Ur den sociala gruppen
bildades sedan ett mobbningsteam. De som är med i mobbningsteamet är
frivilliga lärare, kuratorn och skolvärdinnan. Det var meningen att det skulle
vara två frivilliga lärare från varje arbetslag. Det lyckades nästan, det var bara
från ett arbetslag som det endast var en som tackade ja. I mobbningsteamet finns
det idag fem lärare, kuratorn och skolvärdinnan.

Kommentar:
Både Håkan och Anna tar upp att det är viktigt att ha skolledningens stöd när
man ska sätta igång med ett sådant här arbete. Jag själv tror också att det är
förutsättningen för att man ska lyckas. Alla fyra tog också upp att de som skall
arbeta med sådana frågor måste vara engagerade och därför blir det bäst om det
är frivilligt. I boken ”Strategier mot mobbning” tar de också upp dessa punkter:

                         Det finns en del faktorer som är viktiga för att man ska
                             lyckas med sina åtgärder mot mobbning på skolan, nämligen följande:
                      ett tydligt och allmänt engagemang från skolledningens
                             sida när det gäller att utveckla och genomföra ett program
                             mot mobbning. En kärntrupp av engagerade individer som
                             samordnar insatserna och som underlättar kommunikationen
                             mellan olika enheter och grupper i skolan.21

Olweus tar också upp att det är viktigt med skolledningens stöd när man ska
introducera en handlingsplan mot mobbning:

                         När det finns intresse för att införa åtgärdsprogrammet
                              vid en skola (och det är inte rektor som har kommit med
                              förslaget), måste man försöka få rektor på sin sida ( och

                                                                
21 Sharp, S och Smith, P K, Strategier mot mobbning s.10, Lund: Studentlitteratur 1996
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                              eventuellt andra personer i beslutande ställning). Om sådant
                              stöd kan erhållas, underlättas det vidare arbetet i hög grad.22

2. Har ni gjort några ändringar i er handlingsplan? Varför?

Håkan:
På Skäggetorpsskolan har man gjort små förändringar i handlingsplanen efter
hand. Man har gjort det för att man har kommit på hur man vill arbeta.

Anna:
På Hagbyskolan tycker Anna att man ändrar den ständigt. Anna anser att det är
viktigt att man kontinuerligt utvärderar den och ser hur det är. Från början hade
de tänkt arbeta som på Himnaskolan att man alltid var två stycken som gick
runt. Men snart märkte de att det inte fungerade för Anna och hennes kollega var
aldrig på samma ställe. Så det har blivit mer och mer så att de arbetar ensamma.
På grund av detta har de varit tvungna att göra vissa förändringar i
handlingsplanen.

Tommy och Anita:
Nej vi har inte gjort några ändringar i handlingsplanen men vi har utökat den. Vi
har nu en större del för att förebygga mobbning på skolan.

Kommentar:
Jag anser att det är väldigt viktigt att man kontinuerligt utvärderar sina
handlingsplaner. Jag tror nämligen annars att det är väldigt lätt att man fastnar i
ett mönster. Det kan ju vara på det viset att det som fungerade tidigare inte alls
passar nu. Jag tror nästan att man måste göra små ändringar i handlingsplanen
till varje ny situation.

3. Vilket är syftet med er handlingsplan? Ska den i första hand förebygga
mobbning? Eller ska den användas som åtgärd när man utreder ett
mobbningsfall?

Håkan:
På Skäggetorpsskolan är det främsta syftet med handlingsplanen att man ska
förebygga den mobbningen som finns. På Skäggetorpsskolan har man ett s.k.
mobbningspaket. Man har ett väl utbyggt system med elevskyddsombud. I slutet
på våren åker Håkan tillsammans med ett elevskyddsombud ut till alla sexor
som senare ska bli sjuor. De berättar då om hur det fungerar med
elevskyddsombuden, hur det är upplagt och hur de jobbar så att de ska känna till
att det är på det viset. Sendan när de börjar som sjuor har de under den första
veckan en lära känna dag. Då är de på fritidsgården och har en heldag
                                                                
22 Olweus, D s.93-94 1991
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tillsammans med sjuorna. De som håller i denna dag är Håkan, syokonsulenten,
skolsköterskan, en fältsekreterare, personal från fritidsgården och
klassföreståndarna. De göra fyrahörn övningar, heta stolen och lära känna
övningar allt för att de ska lära känna varandra i den nya sjuan som de kommit
till. På Skäggetorpsskolan splittrar man alla sexor rakt igenom, så att det bara är
ca 4-5 elever kvar från den gamla skolan i varje klass. Detta gör man för att
bryta alla tendenser till negativt beteende. För att bli elevskyddsombud måste
man ansöka om det, i den ansökan skall eleven motivera varför just han/hon
passar för det. När alla ansökningar har kommit in pratar Håkan med de övriga
lärarna på skolan vilka de tycker passar o.s.v. Efter det tar man ut vilka som ska
bli elevskyddsombud. När man har blivit elevskyddsombud är det meningen att
man ska vara det under alla tre åren på högstadiet. När man först blir
elevskyddsombud i sjuan så får man en hel dags utbildning som är förlagd i
Skäggetorp centrum, där har de hyrt en konferenslokal. När elevskyddsombuden
kommer dit så är det som när man kommer till en vanlig konferens, allt för att de
ska känna sig viktiga. Under dagen kommer det olika personer och föreläser för
dem bl.a. kommer en lärare och pratar om arbetsmiljön, skolsköterskan berättar
om allergier och fysiska skyddsaspekter och Håkan berättar om
mobbningsarbetet på skolan. För att hålla statusen upp går de sedan till en
pizzeria i närheten och äter lunch. Det är meningen att det ska vara trevligt så att
de känner att det här är något man kan vara stolt över, de ska känna glädje över
att just de har fått jobbet. Med åttorna och niorna har de också en utbildningsdag
tidigt på hösten. Då åker de iväg till en KFUM- gård för att peppa dem att ta
hand om de nya sjuorna bra och samtidigt fortbilda dem lite och bygga upp dem
mer. Sist men inte minst åker de i väg i två dagar under våren, då är alla
elevskyddsombud med. Då får elevskyddsombuden mer utbildning men man
hittar också på roliga aktiviteter tillsammans t.ex. brännboll etc. Varje
skolavslutning så tackar man elevskyddsombuden för deras arbete och de får var
sin ros. När de har varit elevskyddsombud i tre år så får de ett skriftligt intyg
som visar vad de har gjort. På Skäggetorpsskolan strävar man efter att det skall
vara hälften tjejer och killar som arbetar med detta. Tyvärr så är det mest tjejer
som ansöker om att bli elevskyddsombud. Man har delat in skyddsombuden i
olika grupper där det i varje är två från sjuan, åttan och nian de är alltså sex
stycken i varje grupp. Dessa sex har en handledare som de träffar var tredje
vecka och pratar med. Handledarna sitter också tillsammans i en grupp som
träffas en gång i veckan, där de pratar om stämningen på skolan och så vidare.
De kan också ta upp saker som elevskyddsombuden har sett. Eftersom
elevskyddsombuden pratar med varandra öppet om de andra eleverna på skolan
är det viktigt att nämna att de faktiskt skriver på ett kontrakt när de börjar.
Kontraktet innebär att de har tystnadsplikt och att de ska vara goda föredömen.
Elevskyddsombuden har också en egen punkt på klassrådet där de kan ta upp
t.ex. hur har vi det i klassen, de kan ta upp frågor som t.ex. att det är mycket
bråk i matsalen o.s.v. På Skäggetorpsskolan använder man sig också av enkäter
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ibland för att inte missa någon som mår dåligt. I handlingsplanen finns det också
åtgärder som man använder vid akut mobbning. Håkan berättar att det använda
sig av Pikas samtalsmetod och att den fungerar väldigt bra. Han säger också att
han följer modellen som finns och att barnen konstigt nog reagerar precis så som
Pikas anger. Han poängterar också att det är viktigt att aldrig ställa frågan
varför för då kan man förstöra hela samtalet. Håkan tycker att man kan använda
samtalsmetoden på alla stadier, men man måste anpassa sig efter hur svåra
mobbningsfallen är.

Anna:
Under intervjun med Anna kom jag fram till att syftet med deras handlingsplan i
första hand är att förebygga mobbning:

                       Jag går runt väldigt mycket och framförallt lägger jag
                           mycket kraft på den förebyggande verksamheten och
                           som tur är har det hållit sig mycket kring det. Och så…
                           reder man förstås ut akuta grejer och så,… men det har
                           inte varit något sånt här riktigt djupgående något riktigt
                           allvarligt fall.

Anna har tidigare sagt att hon har plockat många idéer från de skolor hon har
arbetat på tidigare. Bland annat tog hon med sig idén om elevskyddsombud. På
Hagbyskolan finns det nu två elevskyddsombud i varje klass en pojke och en
flicka. När de berättar för barnen om hur det är att vara elevskyddsombud så
säger de att man inte blir elevskyddsombud rakt upp och ner utan att det är
viktigt att alla klasskamrater känner förtroende för dem. De här personerna väljs
faktiskt av sina klasskamrater, det är ytterst sällan som eleverna får välj på
Hagbyskolan. För de tycker annars att alla ska få prova på allting. Att inte få
välja är ju en av käpphästarna i det här arbetet. Men just i den här frågan tycker
de att det är viktigt att eleverna får välja. Eftersom man vill att
elevskyddsombuden skall vara personer som de andra i klassen har förtroende
för och att de ska kunna stå emot grupptrycket från innegänget i klassen. På
Hagbyskolan brukar man välja nya elever varje år, men det gör inget om
elevskyddsombudet vill vara kvar om klassen också vill det. Anna tycker att det
är bra om de stannar längre:

                         Ju längre vi har dem, ju mer lär du känna dem och kan
                             jobba vidare med elevskyddsombuden för det är bra att
                             inte byta för ofta… Det är våran erfarenhet.

Elevskyddsombuden får också en liten utbildning dels mer om den yttre miljön
och så träffar Anna alla elevskyddsombud då och då. På dessa träffar pratar
Anna om deras arbete samt att hon peppar dem. Alla elevskyddsombud får
också en liten present varje jul och sommar. På Hagbyskolan arbetar man också
med enkäter och vänskapsövningar som man bl.a. har hämtat ifrån boken av



41

Lagerman och Stenberg. Anna tycker att det är viktigt att man jobbar för att få
ett positivt klimat både i klassrummet och på skolan. När man åtgärdar akuta
mobbningsfall på Hagbyskolan så utgår de ifrån Österholmsmodellen. Anna
säger att hon tycker att det är bra om det är någon som kommer utifrån som
håller i samtalen. Hon säger att det inte är meningen att det ska vara ett
skällsamtal utan eleven själv får berätta vad som har hänt och själv analysera, ja
det här gjorde faktiskt jag. Det är viktigt att man kollar upp det kontinuerligt så
att man inte släpper det.

Tommy och Anita :
Det främsta syftet med Romaskolans handlingsplan är att skapa ett bra socialt
klimat på skolan. För att man ska uppnå denna policy, har man infört något som
kallas för Romaänglarna som är en förebyggande verksamhet. Romaänglarna är
tolv stycken elever från år nio. Det är lärarna som i mobbningsteamet som har
valt ut dessa tolv elever, för att de tycker att dessa har hög status bland de andra
samt, eleverna att de uppfyller de andra kvalifikationerna som krävs för
uppgiften. Tommy och Anita poängterar att det är viktigt att dessa elever är goda
kamrater, att de ska kunna stå emot grupptrycket och att de är så starka att de att
de verkligen vågar ingripa eller rapportera till någon i mobbningsteamet om de
ser något. När lärarna i mobbningsteamet hade valt ut dessa elever, kallade man
dem till ett möte där man berättade för dem vad man hade tänkt sig att de skulle
få för uppgifter. De fick sedan resten av dagen att fundera på om de kunde tänka
sig att arbeta som Romaängel. Romaänglarnas uppgifter är att ingripa när de ser
något småbråk eller hör elaka kommentarer och de ska även rapportera det till
någon vuxen. Det är också meningen att de andra eleverna ska kunna tala om för
Romaänglarna om de själva blir mobbade eller om de vet att någon blir mobbad.
Romaänglarna kan ha samtal med de elever som de har tagit på bar gärning men
om de känner att de inte vill eller klarar av det tar de vuxna över. När
Romaänglarna var utvalda och de hade tackat ja åkte de iväg på en två dagars
utbildning. De pratade väldigt mycket om vad som kan hända på en skola och
hur man ska handla i de olika situationerna. De använde sig då av rollspel. De
pratade också mycket om gruppsykologi o.s.v. När de sedan kom tillbaka till
skolan efter utbildningen hade man information för de andra eleverna i skolan.
Man informerade då om vilka Romaänglarna är och vilka uppgifter som de har.
Tommy och Anita tror att det är niorna som passar bäst till den här
verksamheten just för att de är mognare och att de har den pondusen som krävs
för att man ska våga gå in i en konflikt. Romaänglarna jobbar varannan vecka så
det är alltid sex stycken som jobbar aktivt varje vecka. Den veckan som man
jobbar måste man ha på sig en skjorta som det står Romaänglarna på. Nu till
sommaren när den första ”kullen” Romaänglar slutar kommer de att få ett intyg
på att de har haft det här jobbet. På Romaskolan använder man sig inte av
enkäter och vänskapsövningar, Tommy och Anita tror att det beror på att de
andra lärarna tycker att det tar för mycket tid. När man åtgärdar akuta
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mobbningsfall på Romaskolan så utgår man ifrån Farstametoden. Man använder
sig av denna samtalsmetod och de tycker att den fungerar väldigt bra. Det är de
som ingår i mobbningsteamet som håller i samtalen med mobbarna och
mobboffret. De säger också att det ibland kan vara en fördel om det är någon
som inte känner eleverna särskilt väl som håller i samtalen, eftersom man annars
kan ha förutfattade meningar om eleven och då kanske samtalet styrs av dessa.

Kommentar:
Alla tre skolorna har en väldigt omfattande förebyggande verksamhet. Alla tre
skolorna använder sig av elevverksamhet, där de genom eleverna kan upptäcka
och förebygga mobbning. Även om alla tre skolorna har liknande
elevverksamhet är det mycket som skiljer sig när det gäller hur man utser vilka
som ska få bli elevskyddsombud/Romaängel. Jag tycker att det sättet som man
använder sig av på Skäggetorpsskolan för att utse elevskyddsombud passar bäst
på högstadiet. Det är viktigt att alla som vill ska få chansen att kunna ansöka om
att bli elevskyddsombud. Att göra som man gör på Romaskolan har väl en viss
finess, när man väljer ut de elever som redan har hög status. Men jag tycker
ändå att det är att lämna ut eleverna till lärarnas godtycke. Dessutom är det
bättre om man har elevskyddsombud i varje klass eftersom man har kontroll i
alla klasserna på det viset. Att barnen får välja vilka de tycker ska bli
elevskyddsombud i sin klass på Hagbyskolan tycker jag verkar fungera på låg
och mellanstadiet. Fast bara under den förutsättningen att klassläraren jobbar
mycket med barnen om orsakerna till varför man har elevskyddsombud. Man
kan alltså göra på många olika sätt när man utser sina elevskyddsombud,
Lagerman och Stenberg föreslår den här metoden:

      En lämplig metod att utse klasstödjare är att låta varje
                             elev i klassen skriva två namn på en lapp utan att de
                             andra ser. Tala därefter med de utvalda eleverna i enrum
                             om hur ni kommer att arbeta och fråga om de är villiga
                             att ställa upp. Är de inte det, fråga några andra elever.23

Min slutsats är den att om man aktivt arbetar med mobbningsproblematiken med
både elever och lärare så ökar man ansvarskänslan hos båda grupperna som då
förhoppningsvis leder till att man inte nonchalerar den mobbningen som man
ser. Aarland skriver så här:

      Först när jag erkänner att det som sker på skolgården är
                            mitt ansvar, kollegernas, föräldrarnas och elevernas, är
                            jag väl förberedd på att upptäcka och förebygga våld.24

                                                                
23 Lagerman, A & Stenberg , P s.61 1998
24 Aarland Svein Otto, Mobbning och våld- Hur du förebygger s.38. Stockholm: Natur och Kultur 1988
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4. Vilken teori /forskare använde ni er av när ni gjorde er handlingsplan?

Håkan:
Pikas i första hand när det gäller att åtgärda akuta mobbningsfall.

Anna:
Vi har använt oss av Österholmsmodellen samt projekt Charlie.

Tommy och Anita:
Vi använder oss av Farstametoden när vi utreder akuta mobbningsfall.

Kommentar:
Jag tycker att det är mycket bra att skolorna använder sig av dessa metoder.
Dessa har använts på många skolor och man vet av erfarenhet att dessa modeller
fungerar. I ”Mobbning går att stoppa” formulerar man det så här:

                            Innehållet bygger på den erfarenhet av mobbningsarbete,
                            som vi har från en Stockholmsskola, där vi under flera år
                            med framgång arbetat mot mobbning och hållit kurser.25

5. Är alla lärare på skolan delaktiga i arbetet mot mobbning?

Håkan:

                        Vi försöker få alla lärare delaktiga men det är ju… så
                             att vissa är ju mer… och vissa är ju mindre så är det ju
                             va…

Det som arbetsgruppen gör när de träffas en gång i veckan, det är att de skriver
ett protokoll som de sätter i en pärm som finns i lärarrummet. Men de skriver
inte ut enskilda elevers namn. De saker som finns med på protokollet kan t.ex.
vara hur man ska komma tillrätta med det dåliga språket på skolan, hur man ska
göra för att undvika intermezzon i matsalen o.s.v.

Anna:
En av mina käpphästar är att om ett barn mår dåligt så kan de inte ta in någon
kunskap i alla fall mycket sämre, så att få barnen att må bra är ju en
förutsättning. Anna kan ibland känna vibrationer från vissa lärare att de tycker
att hennes arbete är onödigt men ”de” säger de aldrig uttalat.

                                                                
25 Lagerman, A & Stenberg, P s.3 1998
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Tommy och Anita:
De känner att många av de andra lärarna tycker att deras arbete inte är så viktigt.
Många lärare anser att mobbningsarbetet tar för mycket tid från deras ämne om
de måste jobba med detta på lektionerna.

Kommentar:
Jag tycker att det är konstigt att inte alla lärare tycker att det är viktigt att man
jobbar med mobbningsproblematiken. För mig är det självklart att man måste
arbeta hårt med klassen för att få alla att känna sig trygga.

7. Hur går det till när ni använder er handlingsplan?

Håkan:
Först och främst avgör klassföreståndaren vad hon/han känner att de behöver
göra. Därefter så har de ju arbetslagen som de kan diskutera de här frågorna i.
Känner man då att man inte kommer någon vart fastän man har provat olika
saker, låter man fallet gå över till mobbningsgruppen. Håkan upplever att det
fungerar bra, för lärarna har ju två forum att vända sig till. Först arbetslaget och
sedan mobbningsgruppen. I och med att de har dessa två grupper så tror Håkan
att lärarna inte behöver blunda när de ser mobbning. För Håkan tror att det är
vanligt att man gör det om man känner att man måste göra allt arbete själv om
man t.ex. går emellan två som bråkar i korridoren.

Anna:
Först och främst är det viktigt att man griper in direkt när man ser något. Om
problemet sedan kvarstår skall läraren ta kontakt med mobbningsteamet som då
tillsammans med klassläraren arbetar vidare med problemet. Då använder de sig
av enskilda samtal med alla berörda och oftast kontaktas föräldrarna. Om det ska
tas beslut om stora förändringar gör man det i det lokala stödteamet på
Hagbyskolan ( mobbningsteamet, två speciallärare, skolsköterskan,
enhetscheferna och skolpsykolog om det finns någon.) Om problem kvarstår tar
man kontakt med det centrala stödteamet som är övergripande över hela
kommunen.

Tommy och Anita:
När lärarna upptäcker mobbning i klasserna ska de kontakta mobbningsteamet.
Tommy och Anita tycker att det är naturligt att de övriga lärarna inte har något
eget ansvar för mobbningsfrågor, eftersom de inte har fått den utbildningen som
de som är med i mobbningsteamet har fått.

Kommentar:
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Jag tror att det är viktigt att försöka få många lärare på skolan engagerade i
mobbningsproblematiken. Det är lättare att upptäcka mobbningstendenser om
det är många som är uppmärksamma. Handlingsplanerna används på lite olika
sätt på de tre skolorna. På Romaskolan har de övriga lärarna väldigt lite ansvar.
Det skulle vara bra om alla lärare hade lite mer ansvar eftersom man troligtvis
blir mer engagerad då. Det går dock inte att tvinga någon eftersom det krävs ett
visst engagemang. Olweus skriver så här:

     Som omnämnts i (del II s.50) är två viktiga förutsättningar
                           för ett bra resultat att lärarna, och i viss mån också föräldrarna
                           är medvetna om problemet och att de engagerar sig aktivt i
                           åtgärder mot mobbning.26

Jag tycker att Skäggetorpsmodellen med två forum att vända sig till verkar vara
väldigt bra. Det är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig så att alla vet vad de
ska göra. På den punkten tycker jag att alla tre skolor är väldigt tydliga vilket är
bra.

                                                                
26 Olweus, D s.94 1991
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7. Avslutande diskussion

Mobbning i skolan är något som vi alla lärare måste bekämpa. För att klara av
detta behöver vi ha skolledningens stöd detta anser både Olweus, Sharp och
Smith27 och de lärarna och den kuratorn som har intervjuats. Eftersom jag har
funnit detta påstående både i litteraturen och bland lärarna som har intervjuats
anser jag att det är ett riktigt påstående. Hur ska man då komma till rätta med
mobbningsproblematiken som råder ute på skolorna idag? För det första måste
varje skola utarbeta en handlingsplan mot mobbning. Det står i Lpo 94 att det är
rektors ansvar att utarbeta en sådan. För att handlingsplanen skall bli effektiv är
det viktigt att man hittar en definition om vad mobbning är som alla är överrens
om. Jag har i början på arbetet gett förslag på några definitioner som jag tycker
att man kan använda sig av. Jag har också i litteraturen hittat många förslag på
hur man kan förebygga mobbning. Staff, Lagerman och Stenberg 28beskriver
t.ex.  hur man kan använda eleverna för att förebygga mobbning. Eleverna
ställer då upp som elevskyddsombud vilket innebär att de ingriper, om de vågar
eller rapporterar till någon vuxen när de ser någon form av mobbning. Alla tre
skolorna som jag har varit i kontakt med har elevskyddsombud och de tycker att
verksamheten har gett goda resultat och man får kontinuerligt in rapporter om
mobbningsfall. Det har dock fungerat bäst på högstadiet när det gäller att få in
mobbningsfall, på mellanstadiet fungerar elevskyddsombuden främst som
föredömen. Det verkar väldigt bra att ha elevskyddsombud eftersom de befinner
sig i elevernas miljö. Även om vi lärare är väldigt uppmärksamma så är barnen
”duktiga” på att mobba när ingen vuxen är i närheten. Håkan på
Skäggetorpsskolan säger så här om elevskyddsombuden:  ”Elevskyddsombuden
vet precis vad som försiggår  i klasserna och det är ingen som låtsas att de inte
vet. Däremot är det mycket som läraren inte ser när hon/han står där framme, för
det första ska läraren koncentrera sig på att lära ut och sen om läraren ställer en
fråga så måste hon/han lyssna på svaret och inte titta på vad de andra gör i
klassrummet. Det är därför som det är så viktigt att ha elevskyddsombud i varje
klass, för då har man kontroll på vad som händer i klasserna”. Min första tanke
när jag hörde hur elevskyddsombuden arbetade, var att de andra eleverna måste
tycka att de är några riktiga skvallerbyttor. Men de som har intervjuats hävdar
bestämt att dessa elever istället har väldigt hög status. De berättar även att det är
en öppen verksamhet, elevskyddsombuden är inga spioner utan de visar vilka de
är genom att bära speciella kläder. Det finns naturligtvis fler sätt att förebygga
mobbning på. Det som bland annat nämns i litteraturen är att det är viktigt att ha
rastvakter och bra rastaktiviteter för att minska mobbningen. Andra metoder
som man kan använda är rollspel, vänskapsövningar och enkäter. Det som är bra

                                                                
27 Sharp,S & Smith, P K 1996, Olweus, D 1991
28 Staff, J 1997, Lagerman, A & Stenberg, P 1998
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med vänskapsövningarna är att det skapar samhörighet och det är svårt att
mobba någon som man känner väl. Jag tycker att det är viktigt att man ute på
skolorna arbetar med förebyggande åtgärder, och då framförallt använda sig av
elevskyddsombud, eftersom det är de som verkligen ser när det händer något.
Jag tror att övriga elever känner sig trygga när de vet att elevskyddsombuden
finns överallt. Jag hade förväntat mig att arbetet mot mobbning skulle skilja sig
mycket mellan dessa tre skolor eftersom deras förutsättningar är så olika, det gör
det dock inte utan deras arbete ser faktiskt väldigt likt ut. Hur ska man göra för
att stoppa akuta mobbningsfall? Det finns i litteraturen ett antal samtalsmetoder
som kan användas när man utreder ett mobbningsfall. Pikas har t.ex. en ganska
strukturerad metod där han påstår att om man följer mallen så kommer man att
nå resultat. Jag var skeptisk när jag läste detta, men fick vara snäll och acceptera
att det faktiskt är ganska ”enkelt” att få slut på akut mobbning om man gör det
på rätt sätt. Håkan på Skäggetorpsskolan berättade att han använder sig av Pikas
metod när han utreder mobbningsfall. Han säger att han bara följer Pikas modell
och att eleverna konstigt nog svarar det som han vill. Håkan poängterar att det är
viktigt att man inte moraliserar och ställer frågan varför för om man gör det så
tror han att det inte fungerar. Lagerman och Stenberg har skrivit om
Österholmsmodellen denna använder Anna på Hagbyskolan och tycker att den
fungerar. Lagerman och Stenberg29 skriver också att den hittills alltid har
fungerat på deras skola. Jag tror dock att det är viktigt att de som jobbar med att
utreda mobbningsfall måste känna att de verkligen tror på det de gör. Jag menar
att det är viktigt att man väljer den metoden som man tror passar bäst på sin
egen skola. Det är viktigt att så många lärare som möjligt får reda på att det
faktiskt inte är omöjligt att stoppa mobbning. Jag tror inte att man kan utrota
mobbning men om man tar tag  i problemet så fort som man får reda på det så
tror jag att mobbningen drastiskt kommer att minska. Men för att man ska lyckas
med att förebygga och åtgärda mobbning så tror jag att skolan måste ha ett
mobbningsteam som har tid att ta hand om dessa frågor. Om man lämnar över så
svåra problem som mobbning är till enskilda lärare kan det bli övermäktigt för
den enskilde och det kan leda till att man blundar för den mobbning som finns.
Som avslutning vill jag säga att jag tycker att det är oerhört viktigt att vi lärare
engagerar oss i mobbningsproblematiken. Tänk på att en människas liv kan bli
förstört om man under hela sin skoltid blir mobbad. Jag vill inte vara den läraren
som blundade för mobbningen och tänkte att det får någon annan ta tag i!

                                                                
29 Lagerman, A & Stenberg, P 1998
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SAMMANFATTNING

Jag har gjort det här arbetet för att jag tycker att det är väldigt viktigt att man som lärare
arbetar för att förebygga och åtgärda mobbning. Jag har under praktiken mött barn som har
varit utsatta för mobbning utan att skolan har gjort tillräckliga insatser för att stoppa det.

Jag har valt att inrikta min litteraturstudie på främst tre delar, hur olika författare/forskare
definierar mobbning, deras förslag på hur man förebygger mobbning och hur man åtgärdar
akuta mobbningsfall i skolan.

För att få en uppfattning om hur man arbetar med mobbningsproblematiken i skolan har jag
också intervjuat fyra personer som är med i mobbningsteam. Huvudsyftet med intervjuerna
var att jag ville veta hur dessa skolors handlingsplaner är utformade och vilket syfte de i första
hand har.

I uppsatsen behandlas olika metoder för att förebygga mobbning och olika samtalsmetoder för
att stoppa akut mobbning. Jag hoppas att läsarna av detta arbete kan ha nytta av dessa metoder
när man arbetar med mobbningsfrågor i skolan.

Arbetet är i första hand riktat till lärare, blivande lärare och övrig personal som arbetar i
skolan. Jag tycker nämligen att alla som jobbar i skolan har ett ansvar gentemot barnen att de
får en trygg skolgång, så att de kan utvecklas till starka individer.
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Frågor angående handlingsplaner i grundskolan.                 Bilaga 1

1.  Hur gick det till när ni gjorde er handlingsplan?

2.  Har ni gjort några ändringar i er handlingsplan? Varför?

3. Vilket är syftet med er handlingsplan?

Ska den i första hand förebygga mobbning? Eller ska den användas som en
åtgärd när man utreder ett mobbningsfall?

4. Vilken teori (forskare) använde ni er av när ni gjorde er handlingsplan?

5. Är alla lärare på skolan delaktiga i arbetet mot mobbning?

6. Hur gör ni för att förebygga mobbning på skolan?

7. Hur går det till när ni använder mobbningsplanen.

8.  Hur går ni till väga när ni upptäcker ett mobbningsfall?


