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Abstrakt 
 
Vårt syfte med det här arbetet har varit att skapa ett förebyggande och motverkande 
åtgärdsprogram mot mobbning. De data vi använt oss, för att kunna utforma detta 
åtgärdsprogram, har varit tidigare forskning inom detta specifika område, 
lagstiftningar och förordningar, skolans styrdokument samt annan litteratur som 
behandlar ämnet. Vi har fördjupat oss i de delar som har berört mobbningsbegreppet 
samt studerat de olika modeller som redan finns för att motverka och förebygga 
mobbning. Detta för att härigenom kunna utforma vårt åtgärdsprogram. Resultatet 
blev KRAM (namnet symboliserar Kamratskap – Rättvisa – Ansvar – 
Medmänsklighet) ett åtgärdsprogram som innehåller såväl förebyggande som aktiva 
åtgärder mot mobbning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 iv

 
 
Innehållsförteckning 
 

FÖRORD II 

ABSTRAKT III 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IV 

INLEDNING 1 

BAKGRUND 1 

Definitioner på Mobbning 2 

Vad utmärker mobbaren respektive offren? 3 

Mobbningens utbredning 4 

Styrdokument 4 
Barnkonventionen 4 
Skollagen 5 
Skolans läroplan 5 
Arbetsmiljölagen-AML 6 

Åtgärdsprogram 7 
Åtgärdsprogram i undervisningen 7 

Modeller mot mobbning 10 

Mombus – ett sätt att förebygga mobbning 10 
Mombus - en  introduktion om hur det fungerar 11 

Friends 12 

Farstamodellen 13 

Olweus åtgärdsprogram 13 
Åtgärder på skolnivå 13 
Åtgärder på klassrumsnivå 14 
Åtgärder på individnivå 14 
Förebyggande åtgärder 15 
Åtgärdande insatser 15 
Begränsande åtgärder 15 
Stödjande åtgärder 15 
Attitydskapande åtgärder 15 
Österholmsmodellen 16 
Nätverksmodellen och Advokatmodellen 16 
Nätverksmodellen 16 



 v

Advokatmodellen 18 

Kompisguidarna - Porsöskolans (Luleå) arbetssätt mot mobbning 20 
Kompisguide – vad gör en sån? 20 
Stöttning 20 
Varför är man en Kompisguide? 20 

Furuvän - Furuparksskolans (Luleå) eget arbete mot mobbning 20 

SYFTE 22 

METOD 22 

Hermeneutik 22 

Vårt förfaringssätt vid textanalyserna 23 

Tidsplan 24 

RESULTAT 25 
Målsättning med åtgärdsprogrammet 25 

Förebyggande åtgärder 25 
Handlingsplan vid uppkomst av mobbning. 26 
Skolnivå 26 
Individuella frågor angående klassklimatet 27 
Hanterande av situationer där mobbning redan förekommer. 27 
Individuella frågor rörandes personliga känslor inför skolan: 28 

DISKUSSION 30 

Fortsatt Forskning 31 

REFERENSER 32 

Källor från internet 33 



 1 

Inledning 
 
Mobbning är ett allvarligt vardagsproblem som uppskattningsvis berör 130 000 
barn i skolan och på fritiden. I många fall förefaller samhället anse att barn ska 
acceptera att utsättas för ett långt mera kränkande och våldsamt beteende än vad 
vuxna någonsin skulle acceptera om de själva utsattes för det. Mobbning verkar 
dock ha blivit en del av många elevers skolvardag och detta är något som vi måste 
förebygga och åtgärda effektivt (www.bris.se). I Lpo 94 fastställs att ingen ska 
utsättas för mobbning i skolan. Detta ställer stora krav på alla som arbetar i skolan 
och då inte bara lärarna utan även all annan personal. Vidare framgår att läraren i 
samråd med annan personal skall uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder 
för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Mobbning är en kränkande behandling och 
därför är det vår skyldighet att förebygga detta. Det är en kränkning inte bara av 
den som är mobbad utan också av våra grundläggande demokratiska värderingar 
och rättigheter i samhället.  FN´s konvention om barnens rättigheter, skollagen, 
den nya läroplanen och arbetsmiljölagen ger entydiga och klara signaler om 
samhällets ansvar för att ta krafttag mot alla former av mobbning.  Skolplikten ger 
också skolan en skyldighet att se till varje barns rätt till en trygg skolmiljö utan 
risker för övergrepp. Mobbning är ett övergrepp som aldrig kan accepteras. 
 
Sveriges utbildningsminister Thomas Östros vill se en diskrimineringslagstiftning 
för barn och elever från förskolan och uppåt. Enligt betänkandet ska skolor ha 
samma ansvar oavsett varför/hur eleven kränkts i skolan. Alla som blivit kränkta 
inom skola/förskola ska i fortsättning ha rätt till skadestånd av kommunen eller 
annan som ansvarar för skolan enligt detta betänkande (www.nsd.se) 
 
Vi har i vårt arbete valt att fördjupa oss i ämnet mobbning. Det är ett aktuellt och 
mycket viktigt ämne som det är av ytterst stor vikt att vi har kunskap om. Detta på 
grund av att vi kommer att komma i kontakt med konflikter/mobbning i vårt 
framtida yrke som lärare för barn i årskurs 1 till 3. Det är viktigt att veta hur vi på 
bästa sätt kan hantera situationer som uppkommer, att vi gör barnen medvetna och 
på så sätt kan vi skapa ett förebyggande arbete mot mobbning, ett åtgärdsprogram. 
Det finns mycket tidigare forskning i detta ämne och många olika modeller för att 
förebygga mobbning. Genom detta arbete vill vi skapa ett eget arbetssätt för hur vi 
på bästa sätt ska kunna förebygga mobbning. Detta gör vi med hjälp av egna 
erfarenheter, litteratur, tidigare forskning och de olika modeller som redan finns. 
 
 
Bakgrund 
 
I vår bakgrund har vi valt att ta med olika definitioner på mobbning, allmänt om 
vad som kännetecknar mobbare respektive offer, de styrdokument som vi har att 
följa när vi arbetar i förskola och skolverksamhet samt vad ett åtgärdsprogram är 
och hur detta används i  verksamheten. Vi har gjort en sammanfattning av några 
ledande modeller/åtgärdsprogram som finns för att på olika sätt förebygga och 
åtgärda mobbning. Detta skapar en bra grund för en inblick i 
mobbningsproblematiken samt förslag på förebyggande och åtgärdande arbetssätt 
mot mobbning. 
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Definitioner på Mobbning 
 
Mobbning kan definieras på många olika sätt och en heltäckande definition 
innehåller fem kriterier nämligen när en eller flera elever under skolpliktig tid 
utsätter enskild eller flera elever, vilka befinner sig i någon form av underläge, för 
återkommande, reella, fysiska, psykiska och socialt kränkande särbehandlingar 
över tid i ett medvetet och oskäligt uppsåt att skada (Forsman, 2003, s.107). 
 
Enligt organisationen Barnens rätt i samhället (BRIS) är mobbning när någon blir 
utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. Den som blir utsatt kommer 
i underläge och känner sig kränkt. Enligt BRIS finns det flera typer av negativa 
handlingar, dessa kan vara: 
 
• Verbala i form av elaka ord och spridande av rykten 
 
• Fysiska i form av knuffar och slag 
 
• Psykiska i form av utfrysning 

 
Barnombudsmannen tycker att följande definition på mobbning är den rätta: 
 

Utfrysning och andra upprepade och systematiska fysiska och/eller psykiska negativa 
handlingar som syftar till att bryta ned offret psykiskt eller på annat sätt försätta honom 
eller henne i en situation av underlägsenhet eller vanmakt (http://www.bo.se). 

 
Fors (1995) påpekar i sin bok ”Makt Maktlöshet Mobbning” hur viktigt det är att 
skilja på barnmobbning och slagsmål. Vidare skriver författaren att i mobbningen 
har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över offret. I 
mobbningen förekommer negativa handlingar från plågaren mot offret i avsikt att 
skada offret. Dessutom förekommer de negativa handlingarna upprepade gånger 
och över en längre tid (Fors, 1995). Arbetarskyddsstyrelsen fastställer att 
mobbning finns när återkommande klandervärda eller negativt präglade 
handlingar, som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt, kan leda 
till att arbetstagaren ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Björk (1999) skriver 
i sin avhandling att mobbning utgör en serie kränkningar. Varje kränkning är en 
sorts inkompetensförklaring. Inkompetensförklaringen gäller det spel, som för 
närvarande spelas, till vilket vissa regler hör. För att få vara med och spela krävs, 
att alla ställer upp på dessa regler. Spelet gäller ett utökat handlingsutrymme, och 
speglar de maktförhållanden, som för tillfället råder. En ökning av 
handlingsutrymmet motsvaras av en ökning av makt.  Vidare anser Björk att om 
ledarskapet i en klass brister finns det utrymme för maktövertagande från 
individerna i klassen/gruppen. I det klimatet frodas mobbning. Författaren Gunnar 
Höistad menar att mobbning pågår när en grupp trakasserar en eller flera. Ibland 
handlar det emellertid om en enskild som plågar en annan. Därför bör man även 
komplettera definitionen på mobbning med: "När en person blir systematiskt 
utsatt av en eller flera." Höistad skiljer på: 1) psykisk 2) verbal och 3) fysisk 
mobbning (Höistad, 1994). Denna definition styrks också av Olweus som menar 
att mobbning föreligger när en person upprepade gånger och under en viss tid, blir 
utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Innebörden i uttrycket 
"negativa handlingar" måste anges närmare. Det är en negativ handling när en 
person tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag dvs 
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ungefär det som läggs i begreppet aggressiv handling. Sådana handlingar kan 
utföras med ord (verbalt) som när någon hotar, hånar eller säger elaka och 
obehagliga saker som den andre inte tycker om att höra. När en person slår, 
knuffar, sparkas, nyper eller håller fast någon mot hans/hennes vilja, är också det 
negativa handlingar. Olweus anser också liksom de övriga att det föreligger viss 
obalans i styrkeförhållandet. Han pekar på att det går att skilja mellan direkt 
mobbning - med relativt öppna angrepp på offret - och indirekt mobbning i form 
av social isolering och utfrysning. Friends är ett mobbningsstöd för elever, 
föräldrar och skolpersonal. Deras definition av mobbning är att mobbning inte är 
en engångsföreteelse, utan en systematisk kränkning av en person. Författaren 
Anatole Pikas menar att mobbning är ”gruppvåld”, där två eller flera individer 
ingår. Med mobbning menas både psykiskt och fysiskt våld. I psykiskt våld 
innefattas även utfrysning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge 
och känner sig kränkt (Pikas, 1987). 
 
 
Vad utmärker mobbaren respektive offren? 
 
Enligt Roland (1987) är de personer som mobbar andra relativt självsäkra, 
framfusiga och präglade av svag aggressionshämning. Roland har i sin forskning 
visat att det procentuellt är fler pojkar än flickor som mobbar. Offren är ofta en 
socialt osäker person med låg självvärdering som i skolprestationer ligger något 
under genomsnittet. Även vad gäller mobboffren har Roland funnit att pojkarna är 
mer representerade än flickorna (Roland, 1987). Olweus  menar att ett utmärkande 
drag för mobbarna är deras aggressivitet. De är också mycket impulsiva och har 
ett starkt behov av att dominera andra, deras självkänsla är genomsnittlig eller 
förhållandevis positiv. Enligt Olweus  är det typiska mobboffret mer ängsliga och 
osäkra än vad andra elever är. Bland pojkar är mobboffren även fysiskt svagare än 
genomsnittet. De brukar vara försiktiga, känsliga, tystlåtna och känna sig 
ensamma och övergivna i skolan (Olweus, 1997).  
 
Fors (1995) utgår från att det är i en social kontext som mobbning sker. Enligt 
Fors slutsatser går det att igenkänna fem typer av mobbningsfall. 
 

1. I grupporienterad mobbning återfinns individuella motiv där 
kamratrelationer är en avgörande faktor för att mobbning ska kunna uppstå 
och även fortgå. Den lojalitet som här finns mellan medlöpare och 
mobbare är ibland så pass stark att medlöparna till och med förstärker 
mobbarens beteende. 

 
2. Här handlar det om så kallad personkemi. Offrets kontra mobbarens 

personligheter går absolut inte ihop. 
 

3. Här återfinns grupp- och organisationspräglad mobbning. Vid olyckliga 
utfall leder denna typ till att även offrets föräldrar, barnets kamrater och 
deras föräldrar samt skolpersonal får hantera de överreaktioner som kan 
uppkomma. Fokus kan även komma att skifta från den enskilde elevens 
situation till den uppkomna konflikten mellan alla de nu berörda. 
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4. Denna typ är den mest maktorienterade av dem alla. Här varierar 
kontrahenterna sina roller.  De är ibland offret och ibland mobbaren 
beroende på hur maktstrukturen för tillfället ter sig. Här återfinns metoder 
såsom manipulation, intrigmakeri och värvande av medlöpare. 

 
5. Den slutliga formen är den där den i särklass mest populäre eleven 

omväxlande mobbar och hjälper offret. Här finner Fors (1995) att såväl 
mobbarens som offrets personligheter präglas av en specifik aggressivitet 
(i Forsman, 2003). 

 
 
Mobbningens utbredning 
 
Ungefär femton procent av alla elever i grundskolan är inblandade i mobbning, då 
antingen som offer eller mobbare. Olweus (1997) har också kommit fram till att 
det är flest elever som blir mobbade i de lägre årskurserna. Ju högre årskurser man 
tittar på desto mer sjunker andelen elever som blir mobbade. Vad gäller elever 
som mobbar andra har han kommit fram till att det inte är någon direkt skillnad i 
andelen mellan olika årskurser. Vidare skriver Olweus att med tanke på våra 
kunskaper om såväl mobbning som fenomen och vilka åtgärder som kan användas 
som mobbningsförebyggande är förekomsten av mobbning på våra skolor bara en 
fråga om vilja och engagemang (Olweus, 1997). 
 
 
Styrdokument 
 
Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den kallas, 
antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Nästan alla länder har 
bundit sig till barnkonventionen. Det vill säga att de har bundit sig folkrättsligt till 
att förverkliga den. Sverige  förband sig till barnkonventionen 1990, som ett av de 
första länderna. Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter 
som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla 
samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om 
det enskilda barnets rättigheter. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 
är "sakartiklar" och slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Följande 
paragrafer i barnkonventionen behandlar vårt ämne: 
 
I paragraf 16 står att "inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga 
ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte 
heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende". Vidare har barnet rätt 
till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp. Paragraf 28 behandlar och 
stödjer "barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och 
på grundval av lika möjligheter skall konventionsländerna särskilt vidta åtgärder 
för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott".  
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets 
mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention. Vidare i 
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paragraf 29 är konventionsstaterna överens om att barnets utbildning skall syfta 
till att:  
 
(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och 
fysisk och psykisk förmåga;  
 
(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna samt för de principer som uppställts i Förenta nationernas stadga; 
 
(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella 
identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för 
ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från 
barnets egen;  
 
(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av 
förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla 
folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör 
urbefolkningar. 
 
 
Skollagen  
Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande 
bestämmelserna om utbildningen inom alla skolformer. Lagen anger övergripande 
mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall 
utformas. I skollagen finns bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs 
på kommunerna. Där finns också bestämmelser som är riktade till elever och 
föräldrar, nämligen sådana som rör skolplikt och rätten till utbildning. 
Paragraferna nedan tar upp mobbning och hur vi inom skolan skall arbeta med 
detta: 
 
Kap 2 § 

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

 
Grundskoleförordningen (1994:1194) säger att läraren ska uppmana en elev som 
”uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse” att ändra sitt 
beteende. I sista hand kan frågan hänskjutas, via elevvårdskonferensen, till 
styrelsen för utbildningen. 
 
 
Skolans läroplan  
Läroplanerna skall tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla 
som arbetar där är skyldiga att följa dem. Skolans uppgifter och de värden som 
skall ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanerna. Läroplanen, som 
bland annat gäller för grundskolan (Lpo 94), är uppdelad i följande huvudområden 
 

• normer och värden,  



 6 

• kunskaper,  
• elevernas ansvar och inflytande,  
• skola och hem,  
• övergång och samverkan,  
• skolan och omvärlden,  
• bedömning och betyg och  
• rektors ansvar.  

 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 framgår följande: 
 
• "Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå 
från ett demokratiskt förhållningssätt".  
 

• "Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall 
aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 
kunskap, öppna diskussion och aktiva insatser". 
 

Varje skola ska under rektorns ansvar upprätta, genomföra, följa upp och 
utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former 
av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever 
och anställda. 
 
I Lpo- 94 finns ett uppföljnings- och utvecklingskrav; 
 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas ansvar är förutsättningar för 
att skolan utvecklas. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten 
följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.7). 

 
 
Arbetsmiljölagen-AML  
Arbetsmiljölagen antogs av riksdagen 1977 och trädde i kraft den 1 juli 1978. Den 
har därefter ändrats flera gånger. Arbetsmiljölagen ger ramen för 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa anger mer i detalj krav och skyldigheter 
beträffande arbetsmiljön. Verkets föreskrifter kan till exempel gälla vissa slag av 
risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. De 
utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Sedan 1991 gäller 
arbetsmiljölagen även skolan. Lagen betonar följande vad gäller mobbning  
 
§ 1 Arbetsförhållanden skall anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende. 
 
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling likställer mobbning med kränkande 
särbehandling. 
 

Kränkande särbehandling föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av 
ömsesidighet och när respekt för människors integritet glider över till icke-etiska 
handlingar  (AFS 1993:17, s.6).  
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Denna författningssamling gäller även inom skolans område och där framgår även 
att:  

 
§ 1 Dessa föreskrifter gäller all verksamhet där arbetstagare kan utsättas för 
särbehandling. Med kränkande särbehandling menas återkommande klandervärd 
negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt 
och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. 
 
§ 2 Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling 
så långt som möjligt förebyggs. 
 
§ 3 Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i 
verksamheten (AFS, 1999: 6).  
 
 

Åtgärdsprogram 
 

Ett åtgärdsprogram mot mobbning ska enligt lag finnas på varenda skola och 
borde därmed vara en självklarhet. Tyvärr är det inte alla skolor som har ett 
sådant. Åtgärdsprogrammet ska innehålla en förebyggande del, en del som visar 
vad vi ska göra i en akut situation samt vilka som gör vad, samt en del som 
handlar om hur vi ska utvärdera och följa upp arbetet. I början av 
åtgärdsprogrammets skapande genomförs en pedagogisk kartläggning av 
problemet som sedan ringas in. I denna kartläggning dokumenteras de behov som 
eleven har och utgår då från elevens uppvisade beteende. Sedan genomförs ett 
samtal med alla berörda för en mer fullständig bild av problemet och dess 
psykosociala sammanhang. Gruppens klimat och konstellation bör även den 
studeras närmare då alla elever tillhör någon form av grupp. Analys av resultaten 
för att sedan kunna formulera ett konkret och utvärderingsbart mål. Målet och 
åtgärderna måste betyda detsamma för alla inblandade parter och det är av vikt att 
skolledningen engagerar sig och ger stöd. Ett åtgärdsprogram måste utformas efter 
varje situation och person. Det får ej bli rutinartat så att vi inom skolan använder 
oss av samma modell varenda gång utan hänsyn till de förutsättningar som i varje 
specifikt fall råder. Metoderna för genomförande måste vara preciserade och 
ansvarsfördelningen måste också återfinnas. Resultatet skall alltid dokumenteras. 
Ett åtgärdsprogram skall även innehålla uppföljning och utvärdering och redan 
initialt skall datum för detta fastställas. Uppföljning och utvärdering skall ske 
inom överskådlig tid och med samtliga inblandade närvarande (Forsman, 2003). 
 
I grundskoleförordningen framkommer att: 
 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på 
annat sätt framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att 
ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och dennes vårdnadshavare skall ges möjlighet att 
delta vid utarbetandet av programmet (Grundskoleförordningen, 1995, kap5).  
 

 
Åtgärdsprogram i undervisningen 
Enligt Sharp och Smith (1996) finns det två viktiga syften med att arbeta med 
mobbningsproblemet i undervisningen. Nämligen att öka medvetenheten hos 
eleverna om mobbningstendenser och att utmana och ifrågasatta existerande 
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attityder som rör mobbning. Detta arbete kan ske på olika sätt och vi kommer i det 
följande ge några exempel. En kvalitetscirkel består av 5 till 12 elever som träffas 
regelbundet, helst en gång i veckan, för att diskutera eller ta itu med eventuella 
problem. Eleverna får i kvalitetscirklarna själva utforma sina lösningar på 
mobbningsproblemet. Att de själva är med och utformar lösningar gör att alla blir 
mer insatta i vad det går ut på. Enligt Sharp och Smith (1996) kommer detta att 
resultera i ett kamrattryck mot mobbning, och därmed kommer även mobbning att 
förebyggas.  

Arbetet med kvalitetscirklarna bygger på följande 5 stadier:  

1. Identifiera problemet. I denna del används oftast brainstorming och utifrån 
denna kommer eleverna i gruppen överens om ett visst område som man 
vill arbeta vidare med.  

2. Analysera problemet. Eleverna får tänka ut och diskutera olika orsaker till 
problemet. De får sedan bestämma sig för vilka orsaker de anser vara 
viktigast.  

3. Utveckla lösningar. Utifrån de olika orsaksfaktorerna de kommit fram till 
försöker de att komma fram till olika lösningar på problemet.  

 
4. Presentera lösningarna för ledningen. När eleverna kommit fram till en 

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

 
5. Utvärdera och genomför en lösning. Om ledningsgruppen godkänner 

lösningen får eleverna börja genomföra lösningen och även utvärdera den.  

I arbetet med kvalitetscirklarna ingår det även att utvärdera den egna gruppens 
arbete. Genom att utvärdera sina egna bidrag i gruppen kommer eleverna enligt 
Sharp och Smith (1996) att förbättra sina färdigheter i både kommunikation och 
problemlösning, såväl som att de får tillfälle att reflektera över relationer och 
känslor som uppstår mellan människor som arbetar tillsammans. Det finns idag 
många böcker som tar upp relationer mellan människor. När barn läser eller hör 
sådan skönlitteratur läsas identifierar de sig lätt med den svagaste personen. 
Roland (1987) anser att eftersom man vädjar till barnens känslor så kan detta ha 
en attitydförändrande inverkan. Roland understryker att bäst resultat uppnås om 
barnen upplever texten tillsammans, genom att läraren eller en elev läser texten 
högt. Det kan ge resultat om man bara läser, men det ger ett ännu bättre resultat 
om läraren för ett samtal med barnen om det som lästs. Detta samtal kan ske 
antingen i slutet av lektionen eller också avbryter man läsningen på olika ställen 
för att diskutera (Roland, 1987). Genom att läsa litteratur som handlar om 
mobbning får eleverna enligt Sharp och Smith (1996) en bild av orsaker och hur 
man kan ingripa. Genom att läsa och diskutera saker som rör personliga och 
sociala frågeställningar kan eleverna enligt Sharp stärka sina uppfattningar om 
och reaktioner på mobbning. Genom att eleverna delar med sig av reaktioner och 
sina åsikter om känsliga frågor bidrar de till att skapa ett öppet och tillitsfullt 
klimat i klassen, detta utgör ett hinder mot mobbning. Genom kreativ skrivning 
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beskriver Sharp att läraren kan ge eleverna i uppgift att skriva om de böcker som 
man läst som handlar om mobbning. Det de kan skriva om är hur de olika 
personerna i boken beter sig och vad de själva tycker om deras beteende. (Sharp 
och Smith, 1996). Drama och rollspel kan hjälpa eleverna att analysera problem 
som rör mobbning. För att drama ska bli ett effektivt redskap bör det leda fram till 
diskussioner i mindre grupper eller i helklass om vilka frågor och känslor som dök 
upp under arbetet. Genom detta arbete anser författarna även att alla elever kan få 
en bättre förståelse av mobbningsproblemet (Sharp och Smith, 1996).  

Roland (1987) ger ett förslag på att eleverna kan få i uppgift att skriva berättelser 
eller uppsatser om mobbning. Han har märkt att eleverna i sina uppsatser i de 
flesta fallen tar ställning mot mobbning. Det är ytterst sällsynt att någon elev 
försvarar mobbningen. De här berättelserna som eleverna har skrivit kan sedan 
läsas upp för de andra eleverna i klassen. Effekten av uppsatserna blir enligt 
Roland störst om eleven själv får läsa upp den för sina klasskamrater. Roland 
påpekar dock att det är viktigt att vara försiktig om man tänker använda sig av 
denna metod så att det inte blir oönskade bieffekter genom att eleverna exponerar 
sina åsikter. Ytterligare ett sätt att använda denna metod är att låta eleverna skriva 
tillsammans i lämpliga grupper. Man kan arbeta mobbningsförebyggande med 
drama på olika sätt. Ett exempel enligt Roland är att låta eleverna skriva en egen 
pjäs om mobbning som de kan spela upp för de andra klasserna på skolan. Man 
kan även spela upp bestämda situationer inom gruppen. Detta kan ske antingen 
med ombytta roller, det vill säga att mobbaren spelar mobbad och tvärtom, eller 
med realism det vill säga att eleverna spelar sin egen roll. Roland påpekar dock att 
läraren helst bör ha en bra både praktisk och teoretisk utbildning för att använda 
sig av båda dessa sistnämnda metoder (Roland, 1987).  

Ett vanligt faddersystem som används i många skolor går ut på att äldre elever har 
tillsyn över de yngre. Det vanligaste är enligt Roland (1987) att de som går i sexan 
är faddrar åt dem som går i ettan. Roland beskriver att syftet med användande av 
ett faddersystem är att öka känslan av trygghet, öka den reella tryggheten och att 
skapa aktivitet och gemenskap (Roland, 1987). 

Hur man lägger upp fadderskapet varierar och Roland (1987) ger tre olika förslag:  

Kollektivtfadderskap: En hel klass har gemensamt ansvar för en annan. Det kan 
t.ex. vara så att 6 a är faddrar åt 1 a och då ska alla i 6 a hjälpas åt att ta hand om 
eleverna i l a.  
 
Parsammansättningar: En elev har ansvaret för en elev. En elev i t.ex. sexan är 
då ansvarig för en viss elev i ettan.  
 
Ambulerandefadderskap: Ansvaret för eleverna i den klass de är faddrar åt 
skiftas i klassen. Det kan t.ex. vara så att halva klassen är ansvariga ena veckan 
och den andra halvan nästa vecka.  

Roland (1987) skriver om de problem som kan uppstå med alla dessa tre varianter. 
Nackdelen med både det kollektiva och det ambulerande fadderskapet är att det 
finns en risk att många faddrar inte tar på sig ansvaret, utan struntar i sina 
förpliktelser. Om skolan däremot använder sig av parsammansättningar ökas 
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ansvarskänslan, men man bör då vara ytterst noga med vilka elever man sätter 
ihop. Enligt Roland bör man helst undvika sammansättningar med en kille och en 
tjej, då dessa sammansättningar lätt kan bidra till att den yngre eleven blir 
mobbad. Han skriver vidare att för att arbetet med fadderverksamheten ska 
fungera på ett bra sätt så bör man även ha vuxentillsyn, då helst av lärarna i de två 
aktuella klasserna. Något eftersträvansvärt är även att de två klasserna har 
gemensamma arrangemang som t.ex. utflykter för att skapa kontakter mellan 
klasserna. Klassamtal är även det användbart. Ett klassamtal går till så att läraren 
och eleverna sitter på sina stolar i en cirkel. Genom att placera klassen på detta 
sätt kommer alla att ha ögonkontakt med alla. Längden av samtalen varierar 
mellan 10-45 minuter beroende på årskurs och diskussionens ämne och förlopp. 
Läraren bör dock helst ha klassamtal minst en gång per vecka för att skapa rutin. 
Lärarens uppgift under samtalen blir att skapa en god kommunikation där alla 
elever känner att de andra lyssnar på vad man säger. Att prata om mobbning kan 
verka provocerande för vissa elever och det kan då finnas en risk att samtalet låser 
sig. Om man då istället väljer att starta en bit i periferin kan det enligt Roland 
verka mindre provocerande. Det är dock viktigt att det finns en klar förbindelse 
med mobbning så att läraren lätt kan styra samtalet i rätt riktning (Roland, 1987). 
 
Medling förbättrar skolmiljön och skapar en lugnare atmosfär i skolan. Eleverna 
lär sig att lösa problem på ett kreativt och fredligt sätt och medling medför även 
att bråk och mobbning förebyggs då problem tas om hand på ett tidigt stadium. 
Medling syftar inte bara till att lösa problem utan leder även till attitydförändring. 
Vi anser att medling är ett sätt att komma varandra närmare utan att någon 
behöver skuldbeläggas (Lind, 2001). 
 

• Medling bryter gamla mönster 
• Medling hjälper till att lära sig lyssna både på sig själv och på andra 
• Att lära sig om sina känslor, vad de är och vad de kallas 
• Att lära sig att kunna skilja på känslor och på fakta 
• Att lära sig känslouttryck som inte medför skada för någon annan 
• Att lära sig respektera sig själv och andra människor 
• Att kunna lära sig leva med människor som lever på annat sätt än jag själv 
• Att komma överens om att man inte alltid behöver tycka likadant (Lind, 

2001). 

 

 

Modeller mot mobbning 
 
Det finns flertalet olika modeller som har olika strategier för att stoppa mobbning. 
Här redovisas en sammanställning av några vanligt förekommande modeller: 

 
 

Mombus – ett sätt att förebygga mobbning 
 
Mombus är ett sätt att förebygga mobbning.  Mombus startar man inte i första 
hand med när  man redan har mobbningsproblem, utan för att man vill förhindra 
att problemet uppstår. Mombus grundare är Staff, före detta polis och 
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brottsförebyggare i Stockholm. Han tog en tjänst som kvarterspolis, med 
ambitionen att förverkliga sina ideér om förebyggande arbete. Hösten 1991 
beskrev han sin idé om brottsförebyggande arbete med inriktning på  barn och 
ungdom, pengar satsades av olika instanser och ett pilotprojekt uppkom. 
Målsättningen med arbetet var att regelbundet besöka skolor från 6-års 
verksamheten till och med högstadiet. Staff bildade också Jannes klubb, en form 
av deckarklubb som idag heter Mombus. Staff beskriver i sin bok "Mombus-en 
modell att förebygga mobbning" om att företeelsen mobbning var större än han 
någonsin vågat drömma om, att det är omfattande och ett enormt värdeladdat och 
känsligt ämne. Så länge han undervisade om lag mötte han inget motstånd från 
lärarnas sida, men sedan han började med ämnet mobbning så upplevde han en 
förändrad attityd. Staff beskriver känslan som att gå över minerad mark och han 
tolkar misstänksamheten och oviljan som att hans arbete är viktigt och att komma 
tillrätta med mobbningen verkligen behövs. Staff menar att man måste vara 
förberedd på att processen kan ta tid och att det nästan är en omöjlighet att få bort 
mobbning helt. Staff jämför processen med svinnet i butiker. Man kan inte 
eliminera alla stölder men man kan minska antalet. Om risken att bli upptäckt är 
stor så kanske man avhåller sig från att begå brottet. Staff menar att samma 
filosofi kan fungera effektivt i kampen mot mobbning. Risken att bli upptäckt ska 
fungera som avskrämmande. Han skriver att det finns olika definitioner på 
mobbning och för honom är mobbning att 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 mobbning drabbar mycket olika. Många av de skolor som har 
arbetat med denna modell har märkt att den fungerar. Mombusmodellen har blivit 
en av de ledande i dagens arbete mot mobbning (http://www.jannestaff.se). 
 
Mombus - en  introduktion om hur det fungerar 
Själva ordet kommer från ”Mobbningsombudsman” och säger till en del vad det 
handlar om. Grundidén är nämligen att barnen själva engageras att bry sig om sina 
kompisar. De har ju så mycket större möjligheter att se vad som pågår på 
skolgården, i matsalen etc än vad personalen har. Så gott som all mobbning sker 
när de vuxna vänder ryggen till. Mombus verkar på sikt, man har en rammodell 
som man sedan jobbar vidare inom på varje enskilt ställe. Modellen fungerar bara 
om personal, elever och föräldrar hjälps åt. Alla elever är ”Mombus”, en eller 
flera gånger per läsår efter ett rullande schema. Detta är viktigt eftersom alla blir 
delaktiga, och inte bara vissa utvalda. Det är också viktigt att fastslå att det inte 
handlar om någon ”polisverksamhet” där eleverna ”patrullerar av” skolgården, 
utan de som är ”Mombus” deltar i alla lekar och andra aktiviteter som vanligt, 
men med lite extra uppmärksamhet om vad som sker runt omkring. Att starta 
Mombus väcker känslor och engagemang. De vuxna som arbetar med detta måste 
därför vara beredda att våga ta tag i saker och reda ut problemen som kommer 
upp. Det är nödvändigt och viktigt att man arbetar ödmjukt och positivt och att 
man reder upp konfliktsituationer på ett bra sätt. Den förebyggande processen  
måste få ta tid. Grupptryck och hot om repressalier fungerar oftast bara negativt. 
De elever som är mobbningsombudsmän träffar en lärare i slutet av veckan, pratar 
tillsammans igenom vad som hänt och fyller i en mombusrapport. Det som 
kommit upp från mötet tar man sedan upp med de övriga eleverna till samtal och 
diskussion. Då kan man ta tillfället i akt och prata om kamratskap, att bry sig om 
varandra, om varför man retas och slåss och hur det känns att vara utanför. För att 
förebygga mobbning är det mycket viktigt att man tar upp dessa ämnen till 
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diskussion med jämna mellanrum. Som introduktion till mombusarbetet får 
barnen hem en särskild information som man tar del av tillsammans med 
föräldrarna. Sedan tar man upp Mombus som en punkt vid föräldrarmötet. Många 
modeller att lösa mobbningsproblem utesluter föräldrarna, men föräldrabiten är en 
viktig del i arbetet med Mombus. Att föräldrarna är delaktiga och får ta del i 
arbetet på skolan. Mombus står för att man vågar säga ifrån och att man vågar 
berätta. Det är viktigt att barnen alltid går till någon som de litar på och har 
förtroende för. Vi som vuxna måste då lyssna och reagera. Hur kan föräldrar och 
barnomsorgs/skolpersonal samarbeta för att barnen skall bli tryggare och säkrare? 
I läroplanen framgår det att föräldrarna skall finnas med i skolans verksamhet. 
Enligt Mombusmodellen är det nödvändigt att föräldrarna vet vad som händer i 
skolan så att man kan förebygga konflikter. Det är först när alla drar åt samma håll 
som man kan minska riskerna för mobbning. Staff åker till skolan innan arbetet 
börjar för att informera personal, föräldrar och elever. Två av eleverna är varje 
vecka Mombus (mobbningsombudsman) och vid veckan slut följer klassläraren 
upp vad som hänt. Alla elever ska få tillfälle att vara Mombus en vecka i taget. 
Upptäcker man mobbning så tar man genast itu med detta, ingen form av 
mobbning är tillåten (http://www.jannestaff.se). 

 
 

Friends 
 
Friends är den största svenska organisationen som arbetar mot mobbning. Den 
grundades 1997 av Sara Damber som under lång tid arbetat med mobbningsfrågor 
bl.a. på Utbildningsdepartementet och på Myndigheten för skolutveckling. 
Friends målsättning är att minska kränkande behandling i samhället med 
tyngdpunkt på barn och ungdom. De verkar genom att utbilda barn och vuxna i 
förebyggande arbete mot mobbning. De vill ge kunskap och verktyg samt påverka 
attityder och självkänsla ( http://www.friends.se). 
 
Friends arbete i grundskolor riktas till såväl elever och skolpersonal som till 
föräldrar. De anser att för att mobbning och kränkande behandling ska kunna 
förebyggas och stoppas krävs en genomtänkt organisering av arbetet på skolan. 
De startar alltid upp arbetet i en ny skola i tre moment. I det första momentet 
utbildas personalen för att friska upp kunskaperna och skapa ett gemensamt 
ställningstagande och en positiv värdegrund samt informera om det kommande 
arbetets uppläggning. Moment två är en bred information till eleverna i stor grupp. 
Det sker i form av en föreställning som ska väcka engagemang och känslor samt 
avslöja fördomar och skapa en gemensam värdenorm för skolan. Efter uppstarten 
ska alla klasser diskutera tillsammans med klassläraren utifrån Friends 
lärarhandledning. Det handlar bl.a. om värderingsövningar och om att rösta fram 
två kamratstödjare i klassen. Det tredje momentet är att utbilda kompisstödjarna 
under en heldag. Dessutom ordnas träffar/utbildningsdagar för den vuxenpersonal 
i skolan som kommer att arbeta aktivt med kompisstödjarna samt medverkan vid 
föräldraträffar där skolledning, elevvårdspersonal och personal ur vuxengruppen 
informerar föräldrarna om arbetet med kompisstödjare. Utöver detta sker 
utvärderingar, uppföljningar, temadagar och nyutbildningar i de involverade 
skolorna (http://www.friends.se). 
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Farstamodellen 
 
Karl Ljungström har utvecklat ”Farstamodellen” utifrån en modell som 
mobbningsforskaren Anatol Pikas har skapat. Modellen jobbar inte på ett 
förebyggande sätt utan Farstamodellen bygger mer på hur man skall ta tag i 
mobbningen när den redan har börjat och mobbningen skall i första hand lösas i 
skolan. Farstamodellen bygger i korthet på: 
 
• Teamet som består av en skolledare, fyra företrädare för lärare, 

fritidshemspersonal och elevvårdspersonal samt fem föräldrar griper in så fort 
de får kännedom om mobbning 

 
• Teamet samlar försiktigt in information från den mobbade, den mobbades 

föräldrar, lärare och elever 
 
• Mobbaren/mobbarna kallas oförberedda till enskilda samtal.  Det är viktigt att 

de inte alls vet om vad som är på gång. 
 
• Samtalet inleds med frågor där man konfronterar mobbaren/mobbarna med 

konkreta situationer. Samtalet präglas av största allvar dock utan 
moraliserande eller varför-frågor. Samtalet klargör att mobbningen måste 
upphöra omedelbart. Så kallade allvarssamtal. 

  
• Uppföljningssamtal sker en eller flera gånger. Under tiden hålls de inblandade 

under observation och kontroller görs med den mobbade. 
 
 
Olweus åtgärdsprogram 
 
Olweus ambition med åtgärdsprogrammet var att minska eller helt förhindra 
existerande mobbningsproblem i och utanför skolan samt att förebygga 
uppkomsten av nya sådana problem. Åtgärderna ska enligt Olweus (1991) ske på 
tre olika nivåer:  
 
Åtgärder på skolnivå 
För att kunna förhindra och förebygga mobbning krävs engagemang och 
medvetenhet hos lärare, rektor, annan skolpersonal samt föräldrar om hur 
skolsituationen är. Det är av stor betydelse att vuxna visar att de tar frågor om 
mobbning på allvar och är beredda att engagera sig för att få en förändring till 
stånd. Genom att låta eleverna besvara enkäter om hur de trivs på skolan får 
skolpersonalen en uppfattning om det förekommer mobbning. Kartläggning är ett 
lämpligt utgångsläge för att sedan gå vidare med att finna aktiva åtgärder mot 
mobbning. Åtgärder på skolnivå riktar sig till samtliga elever på skolan. 
Studiedag om mobbning kan arrangeras där rektor, skolsköterska, kurator, 
klassföräldrar och någon elev från varje klass deltar. Gruppens uppgift kan vara 
att gemensamt arbeta fram en handlingsplan mot mobbning vilken ska förankras i 
skolan och komma till alla elevers kännedom. Ett större antal rastvakter är en 
betydelsefull åtgärd för att förhindra och förebygga mobbning. Tillsyn över 
barnens raster är av stor vikt men framför allt måste rastvakten skyndsamt och 
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bestämt våga ingripa i mobbningssituationer. Enbart misstanken om att mobbning 
äger rum är skäl för att ingripa. Ingripande markerar att mobbning inte tolereras 
medan undanlåtenhet signalerar ett tyst godtagande av situationen. Rastvakterna 
ska utbyta information om vad som försiggår på rasterna då ett mönster kan 
urskiljas om vem som blir mobbad och vem/vilka som deltar. Föräldramöte är ett 
utmärkt forum där handlingsplan mot mobbning presenteras och diskuteras 
tillsammans med föräldrarna. Om kartläggning av skolans mobbningsfrekvens 
skett genom enkätundersökning kan resultatet redovisas på föräldramötena. 
Information om vad forskning visat om mobbningens omfattning, mekanismer 
och orsaker är också värdefullt att redovisa. På föräldramöten kan klassläraren 
uppmuntra föräldrarna att prata med sitt barn om mobbning, med utgångspunkt i 
barnets egen klass, att t.ex. kanske bli vittne till att någon mobbas men inte våga 
ingripa osv. Skolans lärare kan bilda en mobbningsgrupp med kontinuerliga 
träffar där de kan utbyta erfarenheter och diskutera skolsituationen. I gruppen kan 
man även förmedla stöd och råd till varandra. Mobbningsgruppen kan bidra till att 
lärarna upplever ett kollegialt stöd och minska känslan av att ensam arbeta med 
den egna klassens problem. Lärarnas gemensamma hållning och agerande mot 
mobbning är av stor vikt då inkonsekvent beteende efterhand upptäcks av 
eleverna vilket försvagar effekterna av skolans ingripanden mot mobbning.  
 
Åtgärder på klassrumsnivå 
I varje klass är det värdefullt att lärare och elever tillsammans diskuterar 
klassregler angående mobbning, där reglerna kan nedtecknas och finnas synliga i 
klassrummet. Genom att eleverna får inflytande i utformningen av gemensamma 
regler ökar deras ansvarskänsla för att de själva och klass- eller skolkamrater ska 
följa reglerna. I klassråd kan man även diskutera vilka sanktioner klassen finner 
lämpliga att använda när någon uppvisar ett oönskat beteende. Sanktioner bör vara 
förenade med ett visst obehag, exempelvis kan mobbaren vara tvungen att prata 
med rektorn eller vistas i en annan klass under några timmar. Under klassråden 
kan klassen även samtala om den gångna veckan om det som varit bra eller 
problematiskt utifrån klassens synvinkel. Material såsom video, relevant litteratur 
att använda i högläsning samt rollspel är värdefulla hjälpmedel till förebyggande 
på klassnivå. Rollspelet kan gestalta "verkliga" scener där klassen gemensamt kan 
diskutera vad passiva elever, dvs. de som inte aktivt deltar i mobbningen men inte 
heller försöker stoppa den, faktiskt kan göra för att förebygga eller hindra 
mobbning. Rollspelet kan lämpligen avslutas med gemensam diskussion där även 
frågor om normer och värderingar kan ventileras. Beröm och uppskattning är två 
medel för läraren att nå framgång till ett förbättrat/förändrat klassklimat. Detta 
genom att visa klassen uppskattning och genom att ge enskilda elever beröm och 
uppskattning. Elevers positiva beteende gentemot varandra är viktigt att 
uppmärksamma eftersom känslan av att vara omtyckt och uppskattad av läraren 
underlättar för att eleven även ska kunna ta till sig kritik för oönskat beteende. 
Mobbarna behöver visas uppskattning när han/hon avstår från att mobba i en 
situation där denne vanligtvis skulle välja att göra det. Att konsekvent sanktionera 
elevers oönskade beteende är mycket viktigt.  
 
Åtgärder på individnivå 
När misstanke eller bekräftelse finns om att mobbning förekommer ska 
klassläraren (eller någon annan ansvarig vuxen) kontakta såväl mobbare som offer 
för att snabbt få till stånd enskilda samtal med dem. Syftet är att stoppa 
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mobbningen men även snabbt markera för mobbaren att dennes beteende inte 
tolereras. En del mobbare är skickliga på att prata sig ur situationer och kan 
mycket väl försöka sig på att framhäva någon annan som ansvarig för 
mobbningen samt peka på att offrets eget beteende varit den bidragande orsaken 
till att denne råkat illa ut. När enskilda samtal med mobbaren och offret 
genomförts kan det vara fruktsamt med gruppsamtal där det tydligt markeras att 
om mobbningen inte slutar kommer man att gå vidare med mer omfattande 
åtgärder, t.ex. samtal med rektorn. Mobbning innebär ett enormt lidande för den 
utsatte, men trots det är det många utsatta som är rädda för att mobbningen ska 
öka i intensitet när den avslöjas och de vuxna griper in. Därför är det viktigt att 
läraren kan garantera offret ett effektivt skydd mot trakasserier. För att 
åstadkomma det behövs en tät och öppen kontakt mellan skola och föräldrar samt 
att ordentlig uppföljning görs av problemet. När mobbning upptäcks är det 
naturligt att föräldrarna underrättas så snart som möjligt. Samtal där mobbaren, 
offret och deras föräldrar deltar är ett första steg där man gemensamt kan 
diskutera situationen ingående, men också planera hur en förändring ska 
genomföras. Mötet ska inte vara en isolerad händelse i sig utan måste följas upp 
där parterna kan utvärdera den förändring som skett. Ett bra klimat och samarbete 
mellan mobbaren och offrets föräldrar är en förutsättning för att en förändring ska 
kunna ske. Det är viktigt att mobbarens föräldrar visar att de inte tolererar att 
barnet mobbar. För att få mobbaren att sluta med sitt negativa beteende är det 
mycket viktigt att både hem och skola ger konsekventa och entydiga signaler, 
mobbning tolereras inte och kännbara sanktioner följer på ett sådant beteende.   
 
Förebyggande åtgärder  
Olweus vill att man i förebyggande syfte ska arbeta med klassens gruppklimat och 
öppenhet. Det förebyggande arbetet kan ske på flera plan t.ex. med arbetsgrupper, 
kontaktpersoner och kamratstödjare i skolan. Det kan även ske i hemmet där 
föräldrarna uppmärksammas på våldets psykologi och kontrollerar sina barns 
”våldskonsumtion” via olika medier. Även på samhällsplanet kan man arbeta 
förebyggande genom att sanera våldsutbudet och stödja föräldrarna (Olweus, 
1987). 
 
Åtgärdande insatser  
Modellens målsättning är att modifiera såväl översittarens som hackkycklingens 
reaktioner och beteenden. Det behövs en ökad social kontroll från vuxnas och 
kamraters sida gentemot översittarna. Kontrollen ska vara bestämd och 
konsekvent och innebära såväl begränsningar som stöd - utan att provocera. 
 
Begränsande åtgärder  
Innebär avståndstagande från fysisk och psykisk misshandel. Man vill skapa en 
gruppmoral som är emot mobbning och misshandel. 

 
Stödjande åtgärder  
Kräver intensiv kontakt mellan skolans personal och föräldrarna till översittare 
respektive hackkyckling. 

 
Attitydskapande åtgärder  
Bör vidtas i klassen. Det kan ske genom gruppdiskussioner och övningar där man 
försöker bygga upp mer ändamålsenliga reaktionsmönster (Olweus, 1987). 



 16 

 
 
Österholmsmodellen 
 
Österholmsmodellen är ett handlingsprogram mot mobbning som visat sig sänka 
mobbningen med mer än åttio procent. Modellen bygger på att alla vuxna skall 
var goda förebilder, bry sig om, vara positiva mot eleverna och varandra samt 
kunna sätta gränser. Alla vuxna ingriper vid allt dåligt beteende och rapporterar 
till ett mobbningsteam av vuxna som i samråd med elevvården utreder och tar 
hand om eventuell mobbning. Några elever i varje klass är kamratstödjare och 
samarbetar under vuxen handledning, ger information och råd samt stöttar 
ensamma och utfrysta elever. Klassföreståndaren träffar föräldrar och elev, 
informerar och delar ut en föräldrabroschyr där information om skolans 
antimobbningsarbete finns. Alla elever informeras om att mobbning inte får 
förekomma på skolan och att de kan vända sig till mobbningsteamet. Regelbundna 
mobbningsenkäter genomförs med eleverna. Klassföreståndaren håller 
mentorsamtal med varje elev cirka en gång per månad. Eleven intervjuas enskilt 
om hur denna trivs och om mobbning och om eleven har kamrater. Dessutom 
frågar man eleven om hur varje annan elev i klassen har det i dessa frågor. Får 
man höra att någon inte har det bra frågar man vad eleven kan göra för att hjälpa. 
Sedan förs informationen vidare till mobbningsteamet (www.bris.se/school ). 
 
 
Nätverksmodellen och Advokatmodellen 
 
Lindell och Hartikainen tar i sin bok HANDBOK Var går gränsen? Värdegrunden 
i praktiken (2003) upp två egna behandlingsmodeller mot mobbning nämligen 
nätverksmodellen och advokatmodellen. Dessa två modeller redovisas nedan. 
  
Båda modellerna är så kallade föräldramodeller. En föräldrabaserad modell kan 
t.ex. också ha inslag av individuella samtal. Grunden i nätverksmodellen är att 
alIa föräldrar i klassen kallas, även om det enbart skulle vara en flickmobbning. 
Pojkarna är ända passivt inblandade om de går i samma klass. Det är också många 
elever som mår dåligt av att veta att en klasskamrat blir kränkande behandlad av 
vissa kamrater. Författarna litar på att de flesta föräldrar är konstruktiva, så att 
man bland föräldrarna kan skapa ett positivt grupptryck. 
 
Nätverksmodellen 
Mobilisering av ett kollektivt nätverk används vid mer psykologisk mobbning, typ 
utfrysning. Innan man sammankallar ett möte kan det vara lämpligt att vidta vissa 
åtgärder.  
 
1. Åtgärder som kan vara vidtagna före själva klassmötet är:  
Skriftligt utskick till alla föräldrar, där vikten av att man kommer betonas. 
Skriftlig dagordning och struktur utskickade före mötet. Samtal med offret och 
offrets föräldrar för att få deras bild av verkligheten. Betona för offrets föräldrar 
att mötet inte är en rättegång där man utdömer straff. Syftet med mötet är att 
stoppa den pågående mobbningen. Det är mycket viktigt att förbereda offrets 
föräldrar före mötet. Eventuella samtal med mobbarnas föräldrar enskilt. Det görs 
enbart om man vet att dessa barn är mobbare. Betona att föräldrarna inte kommer 
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att stå vid någon skampåle bara för att deras barn uppträtt okamratligt. Betona att 
skolan tar ansvaret för mötet och syftet blir att utgå från nuläget och att arbeta 
framåt för att stoppa den pågående mobbningen. Betona vikten av att dessa 
föräldrar också kommer till mötet och inte väljer att stanna hemma.  

2. Mötet förläggs till skolan 
När det är starka känslor i omlopp, måste mötet formaliseras starkt, t.ex. skriftlig 
dagordning, ordförande med klubba, sekreterare, färdig möblering, föräldrar 
"bordsplacerade". Ordförande kan vara rektor, eller om det inte går, kurator, 
psykolog eller lärare. Det är viktigt att ordföranden har den pondus som behövs. 
Ibland kan det behövas en konsult utifrån. Tala efter talarlista. Den stränga 
formaliseringen är ett sätt att balansera starka känslor. Det första man måste tänka 
på vid "känslomöten" är att balansera starka känslor med den formella strukturen. 
Ha inte barnen med på denna typ av möten, innan de vuxna har en klar strategi. 
Barnen kan komma in senare i behandlingsarbetet.  

3. Skolan tar ansvar för mötet 
Många möten startar alldeles för odisciplinerat och slappt.  
Genom att betona SYFTET i början av mötet tar man kommandot och lägger den 
psykologiska ton, som är nödvändig för ett konstruktivt möte. Alltså: " Syftet med 
att vi träffas här i kväll är att vi tillsammans ska hjälpa en flicka som har det svårt 
och jobbigt i klassen. " Vi undviker ofta ordet mobbning därför att det ibland låser 
förmågan till lösningar, allt blir bara svårt och problematiskt. Vi använder ofta 
termen okamratligt beteende i stället.  

4. Planera skolstrategin på mötet  
a) Från nu och framåt – stopp. Ordföranden kan också använda syftet som en "inre 
kompass" under mötet t,ex. "Nu måste vi fokusera oss på det praktiska”.  
b) Undvik orsaksfrågor (varför) och rättegångsförfarande.  
c) Se till att mobbarnas föräldrar inte hamnar vid "skampålen". 
d) Kom fram till praktiska åtgärder.  

5. Skolstrategi för offrets föräldrar, (barnet)  
a) Garantera att ni gör ert yttersta för att mobbningen skall upphöra,  
b) Förbered mobbningsoffrets föräldrar före mötet, hur de ska beskriva 
situationen. De bör söka stöd hos de övriga föräldrarna. 
 
De bör också undvika att ha en aggressiv anklagande ton, vilket gör att övriga 
föräldrar eventuellt låser sig och istället för att bli konstruktiva går till verbal 
motattack. 

Föräldrarna är de personer som påverkar barnen bäst. Offrets föräldrar bör hålla 
en vanlig ton till de övriga föräldrarna och uttrycka sitt behov av stöd och hjälp.  
“Har ni möjlighet att hjälpa oss? “  

6. Utvald föräldragrupp kan prata vänligt men bestämt med klassen. Detta bör ske 
kort efter första mötet. Det är viktigt att det i denna grupp finns 
föräldrarepresentanter från både mobbare, utsatta samt mer "neutrala" barn. Det är 
viktigt att barnen får ett intryck av att föräldrarna fungerar i ett nätverk. 
 
 7. Elever besvarar individuell enkät.  
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8. a) Redovisande och arbetande med elevsvaren (klasslärare och/eller kurator). 

b) Arbete i smågrupper, utgå från de redovisade enkätsvaren. Koppla dessa svar 
till skolans värdegrund.  

9. Eventuell formulering av individuella avtal, utifrån elevenkäter, samt skolans 
värdegrund. Undertecknande av avtalet sker individuellt, hos rektor på 
rektorsexpeditionen. Undertecknandet sker av alla elever i klassen, samt av 
målsman.  Om eleverna är omyndiga måste undertecknandet ske i termer av "Jag 
har tagit del av och accepterar" eller dylikt.  

10. Ritualisering  
a)  Elev undertecknar ("Tagit del av")  
b)  Rektor undertecknar  
c)  Rektor tar eleven i handen och tittar honom/henne i ögonen. (Viktigt med 
fysisk ritualisering.) Rektor kan t.ex. säga: "Vad bra att du tar ditt ansvar': Jag 
litar på dig. "  

11. Eventuellt arbete med praktisk omsättning av skolans värdegrund i klassen 
med blandade grupper (barn och föräldrar). Barn och egna föräldrar bör inte sitta i 
samma grupp. 

12. Uppföljning och utvärdering. 
 
Advokatmodellen  
Denna modell har författarna Lindell/Hartikainen använt när ställningarna bland 
de inblandade har varit mycket låsta och aggressiva. De kallar modellen for 
advokatmodellen, därför att man som metod använder sig av ombud/advokater för 
att komma fram till överenskommelser och praktiska åtgärder.  
 
Modellen används när mobbningen klart kan avgränsas till att gälla enbart vissa 
elever t.ex. tre pojkar som hela tiden håller på att reta eller slå en fjärde. 
Advokatmodellen innebär att man arbetar enbart med de direkt inblandade 
föräldrarna. Denna modell har utformats i samarbete med kurator Eva-Britt 
Delden, Norrköping.  
 
1. Insamlande av fakta runt mobbningen genom samtal med föräldrar, observation 
och samtal med barnen.  
2. Enskilda samtal med offrets och mobbarnas föräldrar före ett samlat möte med 
alla inblandade. Dessa enskilda samtal ska vara lösningsinriktade. Offrets 
föräldrar ska få garanti för att mobbningen upphör. Mobbarnas föräldrar ska inte 
behöva stå vid någon symbolisk skampåle för att barnen uppträtt illa. Betona att vi 
vuxna måste vara förebilder för barn och att vi har ett gemensamt ansvar.  

3. Direkt inblandade föräldrar samlas i ett gemensamt möte tillsammans med 
berörd personal och vid behov utomstående konsult. Innan barnen deltar, bör 
personalen se till att föräldrarna är överens.  

4. Skolan tar kommandot: " Syftet med vårt möte är ..."  
Detta möte bör helst ledas av rektor, för att ge det tyngd och status. Den inledande 
delen av mötet bör vara kort (5-10 min) och framåtinriktad. Undvik "varför 
frågor". Nu och framåt ska vara grundord i mötet.  
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5. Tala bara "historia" om det hindrar framåtgående.  

6. Gruppsamtal ledda av "advokat" med inblandade föräldrar i separata rum.  
Efter den inledande, korta delen av mötet, som är gemensam, går man vidare till 
gruppsamtal med föräldrar. Här görs en indelning av föräldrarna i smågrupper. 
Ledare i dessa smågrupper ska vara kunnig personal. Vid behov kan en tillkallad 
konsult också leda en liten grupp. Man kan t.ex. låta rektor prata med mammorna, 
kuratorn med papporna eller arbeta i blandade grupper. Advokater kan till 
exempel vara klassläraren, rektor, kurator eller inkallad konsult.  
 
Syftet med att en "advokat" leder dessa samtal är: 
a) att hålla en professionell nivå på samtalet.  
b) att hålla starka känsloyttringar under kontroll.  

7. Advokatsamtalet ska vara fakta- och framåtinriktat; Vilka åtgärder ska föreslås 
för att lösa den uppkomna situationen? En strategi som alltid används i dessa 
samtal är att hitta en gemensam grund med den man samtalar med. Det första en 
advokat bör tänka är: Vad kan jag hålla med om? Den gemensamma grunden 
måste kännas ärlig. Om en förälder vägrar att göra något konstruktivt, bör man 
noga förklara konsekvenserna. Mobbningen måste givetvis upphöra, med eller 
utan förälderns medverkan. Vägrar han/hon medverka till en lösning kommer 
detta att destruktivt påverka även hans/hennes eget barn.  

8. De inblandade föräldrarna med sina "advokater" återsamlas sedan gemensamt.  
 
9. Enbart " Advokaterna" pratar för sina klienter t.ex. säger rektor: "Vi pappor har 
pratat om detta (fakta) och vi föreslår följande åtgärder. Det är viktigt att enbart 
"advokaterna" pratar för sina "klienter" i detta skede. Denna del är avsedd som 
"avladdning" av starka känslor hos de inblandade. Man kan jämföra med en 
rättssal. Om de inblandade fick prata direkt med varandra, skulle det snabbt gå 
överstyr därför att mycket starka känslor är involverade.  

10. "Advokaterna" skall prata praktiskt framåt- och åtgärdsinriktat.  

11. Först efter "advokaternas" inlägg får "klienterna" (föräldrarna) kommentera.  

12. Mötet föreslår praktiska åtgärder  

Nyckelord blir:  
Vem/vilka = vem/vilka gör vad  
Vad = innehåll vad ska man göra  
Var = på vilken arena (plats)  
När = när sätts åtgärderna in  
Hur = hur ska åtgärderna sattas in (metodiken)  

13. Uppföljning / Kontroll  
Uppföljningen behövs för att få en kvalitetsförsäkring i systemet.  

14. Ytterligare eller alternativa åtgärder  
Det är viktigt att skolan har en strategi för att gå vidare om ett behandlingssätt inte 
fungerar.  
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15. Medling mellan förövare/offer.  
Var tydlig med att visa påföljder för mobbare som inte lägger av. Systematisk 
träning behövs.  
 
 
Kompisguidarna - Porsöskolans (Luleå) arbetssätt mot mobbning 
 
Kompisguidar är elever som tar ansvar för sin egen och andras arbetsmiljö. 
Kompisguidarna är de mindre barnens hjältar. De finns alltid där och kan hjälpa 
till. Det spelar ingen roll om det är i matsalen, i korridorerna eller ute på 
skolgården. De kallar sig för bevakarögon.  
 
Kompisguide – vad gör en sån? 
Den som accepterar uppdraget att bli en Kompisguide tar på sig den röda tröjan 
med kompisemblemet på. Kompisguiden ansvarar för att i första hand vara en god 
förebild för sina kamrater. Det innebär att Kompisguidarna genom sitt 
uppträdande är förebilder enligt – ”behandla andra som du vill att dom ska 
behandla dig”. Kompisguidarna är också till för att förhindra bråk, ingripa och 
lugna ner stökiga situationer, att upptäcka och slå larm vid mobbning och 
skadegörelse, att stötta och hjälpa kamrater och mana på dem att komma i tid till 
lektioner. 
 
Stöttning 
Det är inte lätt att vara en Kompisguide. Man ställs inför svåra situationer där man 
måste ta snabba beslut. Ibland utsätts man för provokationer och tråkningar. 
Kompisguidarna träffar sina handledare (fritidsledare) en gång varje vecka. Där 
går man igenom läget på skolan, vad som har hänt och ger varandra stöttning. 
Tystnadsplikt i gruppen är en självklarhet. Det är viktigt att Kompisguidarna får 
en kontinuerlig stöttning av fritidsledarna och skolans lärare.  
 
Varför är man en Kompisguide? 
De elever som är Kompisar tror på en bra skola och en bra miljö för alla som finns 
där. De tror att alla elever vill trivas på skolan och att ingen egentligen vill hålla 
på med bråk, nedskräpning eller annat negativt. Kompisarna tror på samarbete 
mellan vuxna och elever på skolan. Kompisar ser och hör mer än vuxna vad som 
händer - de upptäcker snabbt vad som är på gång, vem som far illa och vem som 
behöver hjälp. Snabba insatser och gott samarbete skapar en trygg arbetsplats för 
alla (http://www.edu.lulea.se/porsoskolan/). 
 
 
Furuvän - Furuparksskolans (Luleå) eget arbete mot mobbning 
 
Furuparksskolan har startat ett projekt där 18 elever har blivit utvalda till så 
kallade Furuvänner av eleverna i skolan. Deras uppgift är att se till så att alla har 
det bra på rasterna. Under två dagar har Furuvännerna genomgått en utbildning. 
Nu finns det alltid två furuvänner ute på varje rast. Deras uppgift är att se till att 
det inte blir bråk på skolgården och att alla har det bra. Furuvännerna går aldrig 
emellan i bråk, utan hämtar alltid en vuxen. Under sitt arbetspass har eleverna på 
sig oranga västar, för att lätt bli igenkända. På västarnas baksida finns ett träd 
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avbildat ritad av Furuvännerna själv, med texten Furuvän. Man kan komma till en 
Furuvän om man är ledsen eller för andra orsaker. Den som är ensam kan också 
söka upp en Furuvän och leka med. Eleverna har tillsammans ordnat ett schema 
där det står när alla ska vara ute. En Furuvän är ute 10-20 min varje pass, sen 
kommer andra och byter av. Furuvännerna kommer att träffas varannan vecka 
tillsammans med de vuxna som ingår i Kamratstödsgruppen 
(http://www.furuparksskolan.nu/nuke/html/).  
 
En bra furuvän är:  
• snäll  
• ärlig  
• omtänksam  
• bryr sig om andra  
• lyssnar på andra 
 
Under utbildningen framkom tre olika mobbningstyper:  
 
• Fysisk (farlig på grund av att man kan bli allvarligt skadad)  
• Verbal (svordomar, skällsord och öknamn)  
• Icke Verbal (den typ av mobbning som skadar känslorna mest)  
 
Furuvännerna genomgick olika värderingsövningar och rollspel i syfte att förstå 
handling och konsekvens.  
 
Eleverna pratade också om hur man kan få med en kompis som är ensam i gänget.  
 
• Inleda en dialog  
• Visa att han/hon är välkommen  
• Vara uppmärksam  
• Fråga vad han/hon har för intressen  
• Förståelse  
• Skämta på ett trevligt sätt  
• Ge ärliga komplimanger (http://www.furuparksskolan.nu/nuke/html/). 
 
Som framgår av ovan finns ett flertal olika åtgärdsprogram. Vilka sinsemellan 
såväl uppvisar likheter som skillnader. Vår målsättning med rubricerat 
examensarbete är att utifrån forskning om mobbning samt studier av olika 
åtgärdsprogram konstruera ett eget sådant. Därmed kommer vi således fram till 
vår undersöknings syfte. 
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Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att skapa ett åtgärdsprogram mot mobbning. 
 
 

Metod 
 
I vårt examensarbete har vi valt att genomomföra en litteraturstudie och vårt syfte 
är att utforma ett fungerande åtgärdsprogram mot mobbning. För att vi ska få en 
så bred grund som möjligt har vi studerat tidigare och senare forskning inom 
området och  tagit del av de tidigare metoder som utformats för att förebygga och 
åtgärda mobbning och vi har även utgått från skolans styrdokument, förordningar, 
lagstiftning och internationella konventioner. Vid återgivandet har vi koncentrerat 
oss på de avsnitt i litteraturen som tar upp just mobbningsproblematiken. Urvalet 
av forskare inom området har skett genom att vi valt de forskare som är samfällt 
kända och mest förekommande. Denna litteratur innehållandes skolans 
styrdokument, lagstiftning och förordningar, forskning inom området och olika 
konflikthanteringsmetoder, som vi redovisat, i kortare och ibland längre delar (se 
bakgrund) är  inte avsedda för jämförelser. Utformningen av innehållet i 
bakgrunden är gestaltat så att det skall kunna vara användbart som redskap för 
utformande av ett åtgärdsprogram och även ge en viss vidare förståelse 
sammankopplat till vår, som förskollärare, tidigare förförståelse inom detta ämne. 
I vårt arbete har vi valt att utgå från den kvalitativa metoden. Enligt Patel & 
Davidsson (2003) ska detta val göras beroende av metodval för bearbetning och 
analysering av den information som vi har samlat.. Den kvalitativa metoden 
används vid analys av text och data, ej vid statistiska analysmetoder. Vidare 
innebär denna metod att forskaren får vara subjektiv och ta ställning. Dessutom 
har vårt arbete prägel av hermeneutiken ( se avsnitt nedan) då vi försökt finna 
förståelse för det mänskliga varat, forskningsobjektet har varit människors 
upplevelser och erfarenheter språkligt förmedlade och där vi som 
forskare/undersökare är en del av den verklighet som studerats. Vårt angreppssätt 
har varit förståelse och tolkning och härmed kommer vi kort att beröra 
undersökningens teoretiska forskningsansats (Patel & Davidsson 2003). 
 
 
Hermeneutik 
 
Hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats där tolkning av texter är central. 
Man försöker finna svar på frågan: Vad är det som visar sig och vad är innebörden 
i det skrivna? Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning 
utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. Inom ramen för en hermeneutisk 
forskningstradition söks inga absoluta sanningar. Sådana finns nämligen inte 
enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Istället söker forskaren nya och mera 
fruktbara sätt att förstå företeelser.  Forskningsfrågor som kan omformuleras i 
termer av vad betyder det lämpar sig ofta för en hermeneutisk forskningsansats. 
 
Hermeneutikens grundförutsättning är enligt Forsman (2003) att innebörden med 
en del av en helhet endast kan förstås genom att sammankopplas med den helhet 
som den ingår i. Samtidigt gäller att denna helhet består av dessa ingående delar. 
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Den så kallade hermeneutiska cirkeln innebär således att det föreligger ett samspel 
mellan delar och helhet som måste förbindas till en motiveringskontext där det ska 
framkomma hur tolkningarna av meningsfulla företeelser kan berättigas. Den 
objektiverande spiralen innebär att dilemmat med det motsägelsefulla förhållandet 
i detta cirkelresonemang blir löst genom att cirkeln blir en spiral. Spiralens 
strategi är att forskaren börjar i en del och preliminärt söker sätta den i samband 
med helheten. Genom detta förfaringssätt belyses helheten och klarlägger den 
ursprungliga delen i ett distinktare sammanhang till helheten. Alternering mellan 
delar och helhet skapar möjligheter att slutresultatet av interpretationen leder till 
en adekvat uppfattning. Denna metodik har ansenliga likheter med sedvanlig 
problemlösning. För att kunna lösa ett problem måste man först definiera det och 
sedan ta in information angående dilemmat. 
 
Vår textanalys kopplat till de hermeneutiska stammarna ger vid beaktande av dem 
sinsemellan insikt i att vi i vårt arbete främst utgått från den praktiska 
hermeneutiken. Den praktiska hermeneutikens huvudpunkter är relationen mellan 
teori och praktik, insikt i hur helheten och delarna ömsesidigt påverkar varandra 
och det bör finnas en viss grad av förförståelse vid textanalysen. Studier av texter 
enligt den praktiska stammen ska leda till en jämförelsevis säker tolkning som 
lyfts upp till en nivå över vad det sunda förnuftet ger. Metoden vid tillämpandet 
av denna gren inom hermeneutiken innebär att systematiskt gruppera och 
omgruppera data till dess att olika aspekter av en företeelse blivit täckta (Forsman, 
2003). 
 
 
Vårt förfaringssätt vid textanalyserna 
 
I vårt inneboende förhållningssätt reflekterar vi inte alltid över hur vår 
förförståelse påverkar det sätt som vi uppfattar välbekanta eller inte tidigare 
bekanta företeelser. Inte ens när vi konfronteras med nya fenomen som kräver en 
aktiv reflektion brukar vi fundera över förförståelsen som just förförståelse. 
Förklaringar spelar en stor roll i vårt naturliga förhållningssätt. De förklaringar vi 
använder till vardags är vanligen införlivade i vår förförståelse. Våra 
vardagstolkningar är accepterade inom den kultur vi lever i. De nya klargöranden 
vi kan tänkas ta till oss när vi sammanförs med något nytt ligger med stor 
sannolikhet i linje med det vi tidigare accepterat som sanning. Förklaringar som 
används för att fördjupa förståelseprocessen utgör också en viktig del av den 
metodologiska tolkningen. De förklaringar vi väljer är humana sammansättningar 
och inte sanningar. En förklaring är således bara meningsfull i den utsträckning 
som den kan hjälpa oss att ytterligare fördjupa förståelsen av data. En bedömning 
gjordes av vilken form av data som kunde ge bäst information kring vårt 
föreliggande syfte. Inom hermeneutiken arbetar forskaren med texter och så även 
vi. Tolkningsarbetet inleddes med en genomläsning av de olika texterna. Här låg 
det vetenskapliga förhållningssättet nära det naturliga förhållningssättet dock med 
en viktig skillnad. Syftet med den första genomläsningen av texten var att få en 
preliminär förståelse av helheten innan de olika deltolkningarna tog vid.    
 
För oss var den viktigaste frågan hur vi kunde använda de tidigare redovisade 
teorierna. Teorierna användes för att möjliggöra en ny förståelse. Ett viktigt 
observandum var dock att det var innebörden i datan och inte teorierna i sig som 
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skulle utgöra den helhetsbild som blev resultatet av våra tolkningar. Vi försökte 
ha ett öppet förhållningssätt i vår analys så att vi kunde ompröva våra tidigare 
föreställningar och dra nytta av det i vårt resultat.   För att få ett mer vetenskapligt 
förhållningssätt prövade vi bärkraften i vårt preliminära resultat genom att 
rådfråga en lärare 1-7 som är yrkesverksam sedan 1997 vad hon ansåg om 
KRAM. Vår tolkningsprocess innan detta överlämnande av rapporten var att vi 
formulerade några olika förslag till åtgärdsprogram som vi sedermera analyserade 
och relevansen prövades genom att deras bärkraft ställdes mot varandra. På så sätt 
blev det möjligt för oss att bland dem sortera fram det, enligt oss, mest lämpliga 
åtgärdsprogrammet.  
 
 
Tidsplan 
 
Vecka 7 Litteraturstudier, PM skrivs och 

inlämnas 
 
Vecka 9 Handledare utses 
 
Vecka 10 Första handledningstillfället, PM 

godkänns 
 
Vecka11-12 Litteraturstudier, Bakgrunden utformas 
 
Vecka 13 Andra handledningstillfället 
 
Vecka 14-16 Bakgrunden bearbetas och sammanställs 
 
Vecka 17 Träff med handledningsgruppen 
 
Vecka 18 Försättsblad och innehållsförteckning 

skrivs 
 
Vecka 19  Metoden utformas och sammanställs 
 
Vecka 20 Tredje handledningstillfället, Resultatet 

skrivs 
 
Vecka 21 Diskussionen, abstrakt och förord skrivs 
 Utkast lämnas till verksam lärare för 

genomgång  
 
Vecka 22 Arbetet lämnas till opponeringsgruppen. 
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Resultat 
 
Vårt, Henrikssons och Nordmarks, åtgärdsprogram för att förebygga och åtgärda 
mobbning är:  
 
KRAM 
 
K står för kamratskap 
R står för rättvisa 
A står för ansvar 
M står för medmänsklighet 
 
Målsättning med åtgärdsprogrammet  
Att ingen elev skall bli utsatt för mobbning i och utanför skolan samt att 
förebygga uppkomsten av sådana och liknande problem.  
Att väcka barnens tankar och stärka deras empatiska förmåga så att ingen blir en 
"mobbare", det vill säga upprepade gånger, systematiskt fryser ut någon annan 
från gemenskapen eller utsätter någon för upprepade negativa handlingar och 
detta är den tänkta effekten av åtgärdsprogrammets genomförande. Med negativa 
handlingar menas bland annat; 
 

• fysisk kontakt  
• verbalt (med ord)  
• kroppsspråk  
• social utfrysning  
• att göra åverkan på annan persons egendom  

 
Det är viktigt att samtliga vuxna, som arbetar i skolan, är medvetna om och 
arbetar aktivt förebyggande mot mobbning. Skolans personal bör försöka påverka 
attityder i fråga om mobbning. Detta görs genom bland annat:  
 

• diskussioner och vänskapsövningar   
• samtal i grupp och/eller enskilt för att försöka förebygga all form av 

mobbning 
• gruppindelningar  via lottdragning eller så bestäms de av lärare/läraren 
•  förbud mot förnedrande av varandra genom t ex negativa kommentarer 
• stävjande av kränkande beteenden från elever mot kamrater och personal  

 
Enligt Lpo94 har rektor ansvar för utformningen av ”elevvårdsverksamheten så att 
eleverna får det stöd och den särskilda hjälp de behöver”. Det är viktigt att rektorn 
ger tydligt och öppet stöd till lärare, annan personal och elever som arbetar direkt 
mot mobbning. Skolan varken kan eller skall ta över föräldrarnas ansvar för 
barnens fostran och utveckling till ansvarskännande och självständiga människor. 
Däremot kan och skall skolan vara ett stöd för och ett komplement till familjerna.  
 
 
Förebyggande åtgärder 
Enligt skolans styrdokument ska föräldrarna vara involverade i de åtgärdsprogram 
som i skolan utformas. Hem och skola ska samverka för elevernas bästa. Därför 
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vill vi tillsammans med föräldrarna skapa en gemensam värdegrund där vi alla har 
samma ansvar och syn på värdegrunden för att kunna ge våra elever en trygg 
skolgång. Vi vill att alla som är involverade i elevernas vardag ska arbeta mot 
samma mål och vi vill fungera som ett nätverk. Detta utformande av 
åtgärdsprogram kan lämpligen ske under ett föräldramöte där föräldrarna även 
kommer att informeras om hur vi kommer att arbeta med deras elever och där de 
själva kan komma med olika förslag och även ställa frågor. 
  
Vi vill kontinuerligt arbeta med övningar som:  
• stärker tilliten 
• tränar den kommunikativa förmågan  
• ger bekräftelse  
• stärker självkänslan  
• tränar samarbete  
• tränar deltagarna i att finna lösningar och att lära sig hur känslor och 

konflikter hanteras 
 

Det är även av vikt att vi vid dessa övningar, pratar om vad man gjort och varför. 
Härigenom tydliggörs individen. 
 
Handlingsplan vid uppkomst av mobbning. 
• Första åtgärden blir enskilt samtal med mobbare och mobbad. Här är det 

viktigt att alla inblandade får ge sin version av händelsen. 
 

• Därefter sker samtal med de inblandade så snart som möjligt. Här är det 
viktigt att det är två lärare med eftersom det blir en form av konfrontation. 
Syftet med konfrontationen är att få mobbaren att avge ett löfte att sluta 
mobba. 

 
• Efter en vecka ordnas ett uppföljningssamtal för att undersöka om mobbingen 

har upphört. Men även om den har upphört är det viktigt att man inte avslutar 
det helt utan är lyhörd för det som händer och sker ännu ett tag. 

 
• Om mobbingen fortsätter kontaktas föräldrarna till berörda elever och nya 

samtal sker. 
 
• Sker ytterligare mobbing kopplas skolledningen in. 
 
Skolnivå 
En kartläggning görs varje hösttermin för att undersöka förekomst av mobbning 
och trakasserier.  
 
Klassnivå  
Läraren är den som i första hand ska ta initiativ till åtgärder mot och förebygga 
mobbning och trakasserier. Lärarens uppgift är att skapa ett tolerant och positivt 
arbetsklimat. Eleverna stimuleras till samarbete. En viktig hjälp i arbetet är att 
upprätta gemensamma och av alla accepterade regler om hur man ska förhålla sig 
till varandra i klassen. Vid klassrådet fattar man beslut om regler och  följer efter 
hand upp hur de efterlevs. Föräldramöte kan bidra till att både föräldrar och elever 
engageras  i problematiken. 
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Individuella frågor angående klassklimatet 

• Finns det någon i din klass som bestämmer mer än andra? 
• Har den/de som bestämmer mest många kompisar? 
• Finns det någon i din klass som inte har det bra? 
• Finns det någon i din klass som ofta leker/är ensam? 

 
Här är det även viktigt att man som lärare inte lägger in värderingar av de svar 
som man erhåller. Ej heller bör man här fråga varför. Däremot kan vi med fördel 
upprepa de värdeord som eleven använder sig av och vi kan också uppmana 
eleven att berätta mer och även ställa frågor av typen: är det så här du menar?, är 
det så här du känner?. En viktig del i denna samtalssituation är att vi som lärare 
bekräftar vad eleven säger. Det är en varningssignal när en elev säger att den vill 
leka ensam och detta måste vi vuxna vara uppmärksamma på. Ingen människa vill 
vara ensam jämt och barn utvecklas tillsammans med andra barn. Detta för att 
kunna hitta sin egen identitet och finna bekräftelse hos andra av just denna den 
egna identiteten. Svaret på om jag som person duger som jag är ges av andra! 
 
 
Hanterande av situationer där mobbning redan förekommer. 

• Insamlande av fakta som dokumenteras 
• Samtal med den som behandlat någon annan klandervärt där läraren 

berättar om de fakta som kommit till kännedom. Här måste det klargöras 
att detta beteende inte accepteras och berörd elev får även komma med 
förslag på hur han/hon kan ändra detta beteende. 

• Konkreta förslag till förändring dokumenteras 
• Liknande samtal med eventuella medlöpare en och en 
• Uppföljning och utvärdering 

 
Samtal av denna art ska inte ske i grupp då gruppen är svårare att påverka än en 
enskild individ är. Dels påverkas man av gruppens åsikter och vågar kanske 
påverka och förändra eller säga sin personliga mening och dels kan man inom 
gruppen redan innan ha kommit överens om ett gemensamt förhållningssätt som 
inte hjälper upp situationen. 
 
Individnivå 
Klasslärare har samtal med berörda elever så snabbt som möjligt.  
 
Målet är i första hand att få dem som mobbar eller trakasserar att upphöra med sitt 
beteende. Budskapet måste vara helt klart: Vi accepterar inte mobbning och 
trakasserier. 
 
Samtal med den mobbade/trakasserade eleven måste följas upp tills man är säker 
på att han/hon inte längre är utsatt. Eleverna måste kunna lita på att de vuxna i 
skolan vill och kan ge nödvändig hjälp.  
 
En annan förebyggande åtgärd är att vi vill utforska klassen och det klimat som i 
den finns bland eleverna. Detta för att kunna kategorisera de svar vi får och 
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härigenom kunna kartlägga de sociala strukturerna i respektive klass och 
därigenom få medvetenhet om vad som eventuellt måste göras. 
 
Individuella frågor rörandes personliga känslor inför skolan: 

• Hur känns det för dig när du tänker på din skola? 
• Hur känns det för dig när du ska gå till skolan? 
• Hur känns det för dig när du går hem från skolan? 
• Hur känns det för dig när du tänker på dina klasskamrater? 
• Hur känns det för dig när du tänker på gymnastiken? 
• Hur känns det för dig när du tänker på matsalen? 
• Hur känns det för dig när du tänker på rasterna? 
• Hur känns det för dig när du tänker på de vuxna som arbetar på din skola? 

 
För de yngre eleverna som ännu inte riktigt behärskar skrivandets konst kan man 
gärna använda sig av exempelvis symboler för olika känslor inför de frågor som 
den vuxne läser för dem. Det är viktigt att även använda sig av en bild av 
respektive område där eleverna får berätta hur de känner inför dessa. 
 
Medling kan med fördel användas då konflikten rör två personer.  
 

• Medlarens verktyg är: aktivt lyssnande, repeterande, omformulerande, 
sammanfattning och att följa i parternas spår.  

• Medling ska innehålla: öppna frågor – ej ja- eller nej alternativ, ej 
innehålla nyckelord såsom exempelvis mobbad, bekräfta känslouttryck, 
repeterande av det sagda, medlaren leder konflikthanteringen.  

• Frågor som är bra att använda sig av vid medling är: vem, vad, hur, vilka 
och när. Medlingen är alltid konfidentiell. 

 
a)   Hur är det nu? 
• Vad är det som hänt? 
• När började det? 
• Hur länge har det pågått? 
• Vilka är inblandade? 
• Vad är din roll i det hela? 

 
c) Hur vill du ha det? 
• Vad behöver du för att det ska kännas bra för dig igen? 
• Hur önskar du att det skulle vara? 
• Vad tycker du om den här situationen? 
 
d) Hur ska vi nå dit? 
• Vad behöver du för att känna att konflikten är löst? 
• Vad kan du själv bidra med? 
• Vad kan andra bidra med? 
 
e) Hur gick det? 
• Vad har gått bra? 
• Vad kunde ha gått bättre? 
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Efter att båda parter har fått säga sitt ska medlaren/medlarna summera vad som 
sagts och försöka finna det gemensamma hos parterna. Klargöra vad parterna bör 
göra för att konflikten ska kunna lösas. Dessa lösningar har parterna oftast själva 
kommit fram till under medlingstillfället. En tid för uppföljning skall här också 
bestämmas. 
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Diskussion 
 
Vid genomgång av vårt första egentliga utkast fann vi att vår bakgrund var väl så 
omfattande varför vi, vid olika tillfällen har valt att minska textmassan. Dock kan 
vår bakgrund fortfarande anses vara rätt så omfattande och detta är någonting som 
vi anser behövs. Vi har, med den studiegång som vi nu genomfört, inte haft 
möjlighet att genomföra någon empirisk studie för att testa programmets 
användbarhet inom skolans verksamhet. Därför ville vi istället ha ett relativt djupt 
och brett textunderlag. Det är dessa texter, av olika slag som vi studerat som legat 
till underlag för vårt resultat, åtgärdsprogrammet KRAM. Det som har varit av 
största vikt vid utformandet har varit vad lagar och förordningar säger om 
mobbning/kränkningar på arbetsplatser och skolor och även vad våra 
styrdokument framför. Vår utgångspunkt har varit vad tidigare kända forskare och 
författare har att säga om mobbning och hur de definierat detta. Dels har vi gjort 
detta för läsarnas skull och dels även för vår egen då dessa delar gett oss en vidare 
förförståelse och även ökad förståelse för mobbningsbegreppet. Utifrån all den 
inlästa/studerade litteraturen/informationen har vi efter egna åsikter om vad som 
är av vikt vid mobbningsförebyggande- och åtgärdande arbete formgett KRAM. 
Vidare kan det anses vara lite olika omfattning i det vi valt att i vår rapport 
redogöra för, då främst de olika modeller som är mobbningsförebyggande. Vissa 
av dessa modeller behöver beskrivas utförligare för att möjliggöra djupare 
förståelse och det har även att göra med att modellerna själva i sin grundform är 
mer eller mindre utförliga.  
 
Vad vi i vårt åtgärdsprogram valt att ta med från de olika redovisade teorierna är 
sådant som vi själva anser vara av vikt och som har en god tillämpbarhet och 
giltighet, enligt oss. Nätverksmodellen och Advokatmodellen (Lindell och 
Hartikainen 2003) är väl genomtänkta modeller men är nog så ”militanta” för vårt 
vidkommande vilket visserligen kanske, i vissa fall, kanske är behövligt. Däremot 
trycker de på föräldrasamverkan och dess betydelse och det tog vi till oss i vår 
utformning av KRAM. Vad gäller Mombus så ansåg även vi, liksom Mombus 
grundare Staff (www.jannestaff.se), att ett förebyggande arbetssätt är av oerhört 
stor vikt. Mombus innehåller föräldrasamverkan vilket är bra. Farstamodellen 
beskriver hur man ska hantera situationer där mobbning redan förekommer. Från 
denna fick vi stoff till vårt eget åtgärdsprogram men det vi vänder oss mot inom 
denna modell är att den inte inkluderar föräldrasamverkan på samma sätt som 
övriga modeller gör, vilket skolan som institution är ålagd att inbegripa vid 
utformande av åtgärdsprogram. Från Friends har vi inte valt ut någonting direkt 
men vi vill ändock ha med den i vår bakgrund då Friends är en stor organisation 
med ett fungerande arbetssätt mot mobbning. Olweus teorimodell (Olweus, 1987) 
ligger till stor del som huvudsaklig grund för den formatiska utformningen av 
KRAM.  
 
Skolmodellerna Kompisguidarna (www.edu.lulea.se/porsoskolan/) och Furuvän 
(www.furuparksskolan.nu/nuke/html/) kom att till största delen bli exempel på hur 
man inom specifika skolor kan tänkas arbeta mot mobbning och även det är 
viktigt att få insikt om enligt vårt tyckande. Österholmmodellen (www.bris.se) 
gav oss en hel del och då främst de mobbningsenkäter/samtal som de använder sig 
av såväl i grupp som enskilt. Som en följd av detta utformade vi de olika frågorna 
under respektive rubrik i vårt åtgärdsprogram KRAM. 
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Precis som sanningen endast finns i pluralis kan flera olika teoretiska ansatser vid 
tolkning av texter vara tillämpliga men vi valde att kort beskriva den praktiska 
hermeneutiken (Forsman 2003) då vi ansåg den ligga vår textanalys närmast. 
 
Vi har även genomfört en evalueringsstudie genom att vända oss till en verksam 
lärare som fick ta del av vårt utkast. Denna studie gav oss en form av bekräftelse 
på att vi var på rätt väg. Den tillfrågade läraren ansåg att vårt utformade 
åtgärdsprogram borde vara mycket användbart enligt dess syfte. Läraren ansåg 
även detta arbete vara genomtänkt och förmodligen fungerande. Dessa åsikter har 
vi tagit fasta på och vi anser att det höjer giltigheten (validiteten) i vårt arbete. 
 
Ansatsen med detta arbete att utforma ett åtgärdsprogram mot mobbning och det 
anser vi att vi lyckats med och därmed uppnått vårt syfte. Arbetet verifieras också 
av att det är förankrat i tidigare forskning inom området. Tillförlitligheten 
(reliabiliteten) är även den skäligen god, vad gäller arbetet i sig, då vi har ett brett 
spektrum som utgår från våra styrdokument via tidigare forskning för att sedan 
utmynna i ett åtgärdsprogram. Det finns överensstämmelse med vad vi i bakgrund 
och syfte uttrycker. För att kunna utforma ett så korrekt åtgärdsprogram som 
möjligt valde vi att i rapportens bakgrundsdel återge vad Forsman (2003) tar upp i 
sin avhandling vad gäller just åtgärdsprogram. Däremot kan vi inte hävda att detta 
åtgärdsprogram är helt fungerande i dess nuvarande form då vi inte kunnat 
använda oss av den ute i skolans verksamhet. Dessutom skall ett åtgärdsprogram 
utformas efter specifik situation och efter de inblandades behov och därför kan 
KRAM med fördel ses som en grund för vidareutveckling. Det vi vid utformande 
har känt att det har varit av stor vikt är att ha med dels en förebyggande del och en 
del där flera personer är inblandade samt en del som hanterar problematiken när 
endast två personer är inblandade och där uppföljning och utvärdering finns inom 
respektive del. I åtgärdsprogrammet KRAM har vi inte specificerat de olika slags 
gruppstärkande/förebyggande övningarna då vi anser att sådana finns i så många 
olika variationer och former. De är dessutom lätta att söka igen exempelvis via 
internet. Dessutom beror det på ålder av barnen/eleverna vilka av alla dessa 
övningar/lekar som kan används och därför anser vi att en beskrivning av dessa 
inte är speciellt nödvändig.  
 
 
Fortsatt Forskning 
 
Vi skulle aktivt vilja arbeta med vårt åtgärdsprogram i en skola under en längre 
tidsperiod för att se hur det fungerar och vilka positiva effekter det kan ge. Det 
skulle också vara intressant att undersöka om man inom en kommun kan arbeta 
förebyggande mot mobbning redan från förskoleåldern eftersom den nya 
lärarutbildningen för tidigare åldrar sträcker sig från 0 - 9 år. Det kan vara en bra 
grund att aktivt arbeta förebyggande mot mobbning redan från när barnen börjar 
inom förskolan. Skolan bör ha ett gemensamt arbetssätt som man följer och som 
anpassar sig efter barnens åldrar. Det är mycket viktigt att barn redan från början 
blir medvetna om och att de får träna sin empatiska förmåga.  
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Källor från internet 
 
Arbetarskyddsstyrelsen (1993) 
www.av.se 
 
Barnombudsmannen (BO) 
http://www.bo.se 
 
BRIS (Barnens rätt i samhället) 
http://www.bris.se 
 
Friends 
http://www.friends.se 
 
Furuparkskolan 
http://www.furuparksskolan.nu/nuke/html/ 
 
Mombus 
http://www.jannestaff.se 
 
NSD 
http://www.nsd.se 
 
Porsöskolan 
http://www.edu.lulea.se/porsoskolan/ 
 
Skolverket 
http://www.skolverket.se/publicerat 
 
 
 
 
 
 
 




