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1. INLEDNING 

Nedan görs en inledning till arbetet där en bakgrund, problemformulering, arbetets syfte och 

frågeställningar samt begrepp beskrivs. 

 
1.1 Bakgrund 

”Ingen elev ska behöva gå till skolan och tänka att 
vem som helst 

kan när som helst 
göra vad som helst med mig 

utan att jag kan förhindra det.” 

                            Paul Heiwe (Ljungström, 2006, sid 16) 
 
Johnny, 13 år gammal var under 2 år en 
mänsklig leksak för några klasskamrater. De 

torterade honom för att få pengar, tvingade 
honom att äta gräs och att dricka mjölk 
blandat med diskmedel. De band honom runt 

halsen som en hund i koppel och låste in 
honom på toaletten. När man frågade dessa 

pojkar varför de hade utsatt Johnny för detta, 
sa de att de hade gjort det på skoj! (Olweus, 
1999, sid 10) 

Anna, 14 år gammal blev utfryst. Flickorna 
gick förbi den fysiska smärtan, rakt in i själen. 

Man kunde inte sätta ett finger på mobbningen. 
Det är svårt att anklaga någon för att ha slutat 
ringa, att de inte hälsar eller att de byter plats 

i klassrummet för att slippa sitta bredvid Anna. 
Inget av vad de gjorde är olagligt eller 

förbjudet. (Olweus,1999,sid10) 

 
Forskningen kring mobbning som ett socialt mänskligt fenomen är relativt ny. Det var på 

1970-80-talet som mobbningsforskningen startade inom samhällsvetenskapen och 

Skandinavien var ledande i detta med forskare som Anatol Pikas och Dan Olweus. 

Forskningen centrerades då kring mobbning i skolan. Just ordet ”mobbning” kom till genom 

skolläkaren Peter-Paul Heinemann på 1970-talet (Björk, 1999; Fors 1994; Isaksson, 1997). 

 
Skolan är Sveriges största arbetsplats och utövar ett stort inflytande på barn och ungdomar 

under en lång tid (Forsman, 2003). Enligt Eriksson m.fl. (2002) förekommer de flesta fall av 

mobbning just i skolans värld. Under min gymnasietid var jag med i antimobbningsteamet på 

min skola. Detta innebar att jag var en form av kamratstödjare till vilken elever kunde komma 

och prata. Jag deltog även i kampanjer och samtal kring mobbning i min egen och andra 

skolor. Vi utförde ett viktigt socialt arbete som gav positiva resultat. Skolan är även en plats 

där många socialarbetare arbetar, till exempel i form av skolkurator. I vissa fall är det 

socialsekreteraren som upptäcker mobbning då de utreder eleven av någon annan orsak 

(Smokowski & Kopasz, 2005). Socialt arbete spelar en stor roll i skolans värld för elevernas 

välbefinnande. Min skola hade en handlingsplan mot mobbning som vi gick ut i klasserna och 

informerade om. Enligt en undersökning av Skolverket från 1997 hade endast fyra av fem 

skolor handlingsplaner mot mobbning vid tiden för undersökningen vilket innebär att en stor 

andel skolor inte hade en klar strategi att arbeta efter vid fall av mobbning (Pikas, 1998). 
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1.2 Problemformulering 

Enligt Barn- och elevskyddslagen som trädde i kraft den 1 april 2006 är skolan skyldig att ha 

en likabehandlingsplan som beskriver hur skolan ska handla vid fall av mobbning och annat 

kränkande beteende (Skolverket, 2008; Forsman, 2003). Samtidigt ger de centrala 

skolmyndigheterna (Utbildningsdepartementet och Skolverket) inga rekommendationer om 

vilka metoder skolorna bör använda (Pikas, 2002). Forskning kring mobbning är idag 

omfattande och forskarna, teorierna och metoderna är många. Olika skolor arbetar på olika 

sätt mot mobbning då det inte finns någon mall att följa. De metoder skolorna använder är av 

olika kvalitet och metodernas effektivitet har utvärderats på olika sätt, om de ens har 

utvärderats alls (Forsman, 2003). Att det saknas en enhetlighet när det gäller metoderna mot 

mobbning i skolorna kan enligt mig ses som ett problem. Det kan innebära att vissa skolor har 

mycket effektiva arbetsmetoder medan andra skolor använder metoder utan en bevisad 

verkan. Jag undrar därmed vilka metoder skolorna använder i sitt arbete idag?  

 
1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka metoder svenska skolor idag grundar sitt arbete 

mot mobbning på utifrån tre olika skolors åtgärdsprogram.  

 
- Hur ser arbetet med mobbning i skolan ut?  

- Vilka metoder baserar skolorna sina åtgärdsprogram mot mobbning på? 

- Vad finns det för skillnader och likheter mellan förskolan, låg- och mellanstadiet, högstadiet  

  och gymnasiet när det gäller deras åtgärdsprogram mot mobbning utifrån resultatet från  

  frågorna ovan? 

 
1.4 Begrepp 

Kränkande beteende  

Den direkta meningen av ordet kränka är enligt Svenska akademins ordlista att förolämpa, 

våldföra sig på, bryta mot etcetera. Enligt skolverket (2006) är förutsättningen för mobbning 

att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former 

av kränkande behandling. Det råder även en obalans i makt mellan mobbaren och 

mobbningsoffret. Begreppet kränkande beteende används som ett samlingsord för olika 

former av kränkningar i skollagen och läroplanerna där kränkningar ses som en form av makt 

och förtryck och kan förekomma som mobbning, diskriminering och rasism. Vid en 

kränkning kränker någon principen om alla människors lika värde och detta kan ske fysiskt 

eller verbalt men även psykosocialt (utfrysning, ryktesspridning etcetera) (Skolverket, 2006). 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Här ges allmän information om mobbning med fokus på elever och skolmobbning. 
 
2.1 Definition av mobbning 

Dan Olweus definition av ordet mobbning säger: ”att en eller flera individer upprepade 
gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobbning 

förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir utsatt, mobboffret, har svårt att 
försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller 
verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering ("utfrysning")”. (www.ne.se) 

 
“Bullying is intentional aggression that may be physical, verbal, sexual, or more indirect. 

Bullying behaviours also may be demonstrated through technology such as cell phones and 
computers”...”Bullying exposes victims to repeated aggression over an extended period of 
time.”...”Bullying occurs within an interpersonal relationship characterized by a real or 

perceived imbalance of power. Such power may originate from physical size or strength, or 
from psychological power, with children who have great peer influence exhibiting greater 

power in bully-victim relationships”. (Barton, 2006, sid 2) 
 
2.2 Förekomst av och orsaker till mobbning 

Staff (1997) menar att mobbningsproblem i princip existerar på alla skolor. Enligt Eriksson 

m.fl. (2002) är omfattningen av mobbningsproblem mindre i grundskolans högre klasser och 

antalet mobbade sjunker ju äldre eleverna blir. Dock är andelen mobbare lika förekommande 

bland yngre och äldre grundskoleelever. Det går till och med att se en ökning hos pojkar. 

Enligt Lagerman och Stenberg (2003) visar undersökningar att cirka 10 procent av eleverna är 

mobbande om skolan inte har ett fungerande antimobbningsarbete.   

 
Eriksson m.fl. (2002) visar på olika sinsemellan sammanlänkade motiv/faktorer hos mobbare 

som man dock inte kan svara på om de är medfödda eller formade av uppväxtvillkoren. Ett av 

motiven är ett starkt behov av makt, dominans och kontroll. Dessa faktorer tar även Barton 

(2006), Whitted & Dupper (2005), Höiby (2004), Höistad (2001) Sanders & Phye, (2004) 

samt Smith m.fl. (2004) upp. Mobbare har enligt författarna svårt att hålla sig ifrån att ge sig 

på en person som utstrålar ängslighet. Höistad (2001) menar att mobbarens aggression 

gentemot ett mobbningsoffer ofta handlar om mobbaren själv. Vidare tar Whitted & Dupper 

(2005) och Barton (2006) upp motiven lönsamhet och status där de menar att mobbaren kan 

anse sig tjäna på sitt aggressiva beteende.  

 
Andra kännetecken hos mobbaren som Eriksson m.fl. (2002), Smith m.fl. (2004) samt 

Smokowski & Kopasz (2005) nämner är en positiv inställning till våld, impulsivitet, 

frustration, svag medkänsla för offren, avsaknad av förståelse för andras känslor (empati), 

finner nöje i att mobba, har en relativt positiv syn på sig själv samt är ofta fysiskt starkare än 
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sina vänner. Mobbare planerar och förutser offrets reaktion och fortsätter mobbningen på ett 

sätt som gör att mobbaren inte upptäcks av någon vuxen enligt Whitted & Dupper (2005).  

 
Sanders & Phye (2004), Eriksson m.fl. (2002) Barton (2006) samt Smith m.fl. (2004) säger att 

det finns två sorters mobbningsoffer; det provocerande och det passiva, där det passiva är 

mest förekommande. Det provocerande offret framkallar negativa reaktioner hos andra medan 

det passiva offret är mer tystlåtet och passivt, har lägre självkänsla, är mer ängslig och orolig 

till sättet. Smokowski & Kopasz (2005) tar upp att många av de provocerande offren i sin tur 

själva mobbar andra. Vidare säger författarna samt Höiby (2004) att det passiva är offret 

fysiskt än svagare mobbaren, är känsligare, försiktigare och har en mer negativ inställning till 

användandet av våld. Det passiva offret har svårt att försvara sig verbalt, är dåligt på att lösa 

problemfyllda situationer och kommunicera. Resultatet av det passiva offrets egenskaper är 

enligt Smokowski & Kopasz (2005) samt Barton (2006) att offret blir övergivet av andra och 

har få eller inga vänner. Egenskaperna leder även ofta till att offret inte berättar för någon om 

mobbningen, vilket även Höiby (2004) nämner. Eriksson m.fl. (2002) avfärdar att yttre 

utmärkande egenskaper såsom utseende eller dialekt har någon större betydelse för 

tillkomsten av mobbning. Enligt författarna har undersökningar visat att mobbningsoffren 

endast avviker från andra ungdomar genom att de är fysiskt svagare. Att inte ha sociala 

resurser i form av stabila relationer till vänner som stöttar och försvarar är en riskfaktor enligt 

Eriksson m.fl. (2002). Personlighetsfaktorer så som fysiska faktorer, beteendefaktorer och 

socialt kognitiva faktorer kan leda till utsatthet för mobbning.  

 
Eriksson m.fl. (2002) menar att mobbningsproblemet i en skola kan påverkas av 

gruppmekanismer av olika slag. Om fler barn deltar i mobbningen fördelas skulden på dessa 

och det individuella ansvaret blir då inte lika stort. Även Höistad (2001) liksom Smith m.fl. 

(2004) samt Sanders & Phye (2004) tar upp mobbning som en grupproblematik (grupprocess, 

grupptryck). Gruppdeltagare kan anta olika roller såsom att inte lägga sig i en 

mobbningssituation, assistera och uppmuntra mobbaren eller hjälpa och trösta 

mobbningsoffret, vilket Höiby (2004), Cowie & Hutson (2005) samt Sanders & Phye (2004) 

tar upp. Det är oftast övriga elever som är med och bevittnar mobbningssituationer i skolan 

snarare än skolpersonal eller andra vuxna. Höistad (2001) menar att många elever drar sig för 

att ingripa i en mobbningssituation då detta kan leda till att eleven själv får gruppen emot sig. 

Barton (2006) samt McLaughlin m.fl (2005) säger att det passiva ställningstagandet både kan 

tolkas både som stöd för mobbaren och en uppmaning att inte blanda sig i situationen.  
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Vidare säger Eriksson m.fl. (2002) samt Smith m.fl. (2004) att när en grupp bildas med givna 

roller och en ledare är det oftast lättare att vara vän med mobbaren än att själv bli mobbad och 

många gånger är det svårt att dra sig ur en sådan grupp. Berlin (2002) beskriver att en av 

orsakerna till mobbning i skolan kan vara ett spel om makt där just osäkerheten kring 

samspelet leder till mobbning. Smokowski & Holland Kopasz (2005) hävdar att ungefär 

hälften av all mobbning genomförs i grupp och att den andra hälften sker då en person 

mobbar en annan person. 

 
Smokowski & Kopasz (2005) säger att majoriteten av all mobbning bland barn och ungdomar 

sker i eller nära skolan där vuxna inte märker något. Roland & Galloway (2002) samt Barton 

(2006) menar att det finns ett samband mellan sociala aspekter i skolan och förekomsten av 

mobbning. Enligt Eriksson m.fl. (2002) finns det inga skolmiljöer där mobbning inte kan 

uppstå. Sanders & Phye (2004) definierar skolans klimat såsom skolans sociala organisering, 

systemet av sociala relationer mellan och bland lärare och elever samt det kulturella systemet 

av normer och värderingar i skolan. Ett exempel är lärare och elevers inställning till 

mobbning. Skolans klimat och allmänna oroligheter i skolan sammankopplas. 

 
Eriksson m.fl. (2002) och Roland & Galloway (2002) menar att mobbning kan uppstå var som 

helst varför det är viktigt att all skolpersonal är engagerade, kunniga och förberedda på att 

hejda tendenser till mobbning för att skapa och upprätthålla en god skolmiljö. Vidare säger 

Höiby (2004), Whitted & Dupper (2005), Barton (2006) samt Smith m.fl. (2003) att vissa 

faktorer kan motverka uppkomsten av mobbning. De menar att en faktor är en god skolmiljö 

(klimat/kultur) vilken karakteriseras av värme, intresse och engagemang från vuxna samt att 

de vuxna fungerar som auktoriteter och sätter tydliga gränser gentemot oönskade beteenden. 

Straff och beröm ska ges konsekvent. Barton (2006) och Sanders & Phye (2004) talar för ett 

systematiskt angreppssätt som genomsyrar hela skolan på alla nivåer.  

 
Smokowski & Kopasz (2005) samt Roland & Galloway (2002) säger att forskning har visat 

att det inte finns något direkt samband mellan skol- och klasstorlek, geografisk placering, 

etnisk mångfald, socioekonomiska faktorer och förekomsten av mobbning. Samtidigt säger 

Sanders & Phye (2004) att det även finns forskning som visar på motsatsen.  
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3. STYRDOKUMENT/LAGTEXTER 

Ett antal lagtexter och styrdokument som är relevanta när det gäller mobbning i skolan 

presenteras nedan. 

 
3.1 FN: s konvention om barnets rättigheter och Sveriges rikes lag/Brottsbalken 

Barnkonventionen tar upp viktiga principer i arbetet med barn och ungdomar. Exempel är 

principen för beslut för barnets bästa, vikten av att lyssna till barnet, skydd för barnets liv och 

utveckling samt barnets rätt att slippa bli diskriminerad. Enligt artikel 28 ska staten vidta alla 

lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som 

överensstämmer med barnets mänskliga värdighet. Enligt artikel 29 ska barnets utbildning 

syfta till att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt 

för de principer som ställts upp i FN: s stadga (Staff, 1997). Enligt brottsbalken innebär ofta 

mobbnings brottsliga handlingar som kan leda till åtal. Sådana handlingar kan vara 

misshandel, vållande till kroppsskada, olaga hot, olaga tvång och ärekränkning, vilka 

innefattas i brottsrubriceringar som kan vara aktuella när mobbning polisanmäls (Friends, 

2008 a). 

 
3.2 Arbetsmiljölagen och Skollagen 

Sedan 1990 omfattar arbetsmiljölagen även elever i skolan (Staff, 1997). Eleverna ses då som 

arbetstagare och skolledningen som arbetsgivare vilket innebär att elever har rätt till en trygg 

och säker arbetsmiljö (Friends, 2008 a). Skollagen berättar vad som är tillåtet och förbjudet i 

svensk skola. All verksamhet (även friskolor) som lyder under skollagen måste följa lagen om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (Skolverket, 

2008). I skollagens 1 kapitel 2 § tredje stycket står det att skolans verksamhet ska utformas i 

enlighet med grundläggande demokratiska värderingar. Alla personer i skolan ska främja 

aktning för varje människas egenvärde samt respekt för skolans miljö. Det är särskilt viktigt 

att personer i skolan ingriper och förhindrar varje försök från elever att utsätta andra för 

kränkande särbehandling (Staff, 1997; Friends, 2008 a). Det yttersta ansvaret för 

verksamheten i skolan har rektorn (2 kap 2 §) vilket innefattar undervisningen, arbetsmiljön 

och kontakter med föräldrar (Friends, 2008 a). 

 
3.3 Läroplanen, Lpo 94/98 samt förskolans läroplan Lpfö 98 

Skolans har i uppgift att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv grundas på hos 

eleverna i form av en fastställd värdegrund (Forsman, 2003). I läroplanen står det att skolan 

ska främja förståelse för andra människor och skapa förmåga till inlevelse. Ingen i skolan ska 
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utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet 

och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Alla 

personer i skolan ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper 

(Staff, 1997; Friends 2008 a). Läroplanen slår också fast att rektor har ett särskilt ansvar för 

skolans program för att motverka alla former av trakasserier och mobbning bland elever och 

anställda (Friends, 2008 a).  

 
3.4 Barn- och elevskyddslagen 

Enligt barn- och elevskyddslagen (2006:67) som trädde i kraft den 1 april 2006 ska alla skolor 

ha en skriftlig likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet som berörs av skollagen. 

Denna ersätter de gamla Handlingsplanerna eller Antimobbningsplanerna och ska innehålla 

information om ansvarsfördelning, rutiner för tillsyn, dokumentation, planerade åtgärder, 

uppföljning av åtgärderna, utvärdering, revidering samt krav på kvalitetsförbättring. 

Likabehandlingsplanen ska med andra ord innehålla regler för hur man ska visa respekt för 

varandra i skolan, hur personalen ska reagera om ett barn eller elev far illa och hur man kan 

anmäla om det händer något jobbigt. Barn och elever bör vara med i arbetet med 

likabehandlingsplanen, men det är rektor som bestämmer hur planen ska se ut. Planen ska 

revideras årligen. Likabehandlingsplanens syfte är att främja barns och elevers lika rättigheter 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling. Den ska beskriva hur skolans personal ska arbeta aktivt för att förebygga 

diskrimineringar och annan kränkande behandling. Barn och elevombudsmannen och de 

andra ombudsmännen mot diskriminering kan begära att få se skolornas likabehandlingsplan. 

Då måste skolan snabbt skicka in den (Friends, 2008 a, h; Skolverket, 2008; Rimsten, 2006). 
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4. METOD OCH MATERIAL  

Här beskrivs de metoder och det material jag valt att använda. Även avgränsningar, validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet samt metodproblem och etiska överväganden tas upp. 

 
4.1 Vetenskaplig metod och analysmetod 

I uppsatsen har jag valt att utgå från ett explorativt angreppssätt då syftet är att undersöka 

något som inte är tillräckligt känt (Patel & Tebelius, 1987; Rosengren & Arvidson, 2002). I 

det här fallet framgår det inte direkt i skolornas likabehandlingsplaner vilka metoder de 

använder. Studien är kvalitativ då syftet är att ta reda på hur något är konstruerat utifrån att 

undersöka text och dokument istället för tal och siffror som i kvantitativ metod. Att 

undersökningen är kvalitativ framgår även genom att endast en eller ett fåtal skolors 

handlingsplaner studeras (Repstad, 2007). Avsikten är inte att generalisera utan att försöka ge 

en bild av hur de tre skolorna arbetar mot mobbning. En kvalitativ studie kan förutom 

intervjuer och observationer även baseras på texter och dokument där dessa ligger till grund 

för analysen (Ibid.). Jag har valt att använda dokument i form av tre skolors handlingsplaner i 

min undersökning. Dessa dokument kopplas sedan enskilt till teoretiska utgångspunkter i 

form av metoder mot mobbning beskrivna i litteratur, artiklar samt hemsidor på Internet.  

 
En form av textanalys kallad idéanalys valdes som analysmetod av likabehandlingsplanerna 

(Bergström & Boréus, 2000). Textanalys kan ses som ett samlingsbegrepp för metoder att 

bryta ner texter i delar för att utforska vad texten säger. Vid analys av texter är det viktigt att 

kategorisera och systematisera texten för att underlätta sammanställningen (Forsman, 2003). 

En idé kan ses som en tankekonstruktion som karaktäriseras av en viss kontinuitet. En sådan 

idé kan till exempel vara en föreställning om hur man bör handla. Hur man bör handla mot 

mobbning är vad en likabehandlingsplan beskriver. Samma sak beskrivs även i metoderna i de 

teoretiska utgångspunkterna. I en funktionell idéanalys kan förekomsten och ursprunget av 

idéer studeras på något område. Det finns ingen given mall för idéanalyser vilket gör att 

forskaren själv kan välja hur analysen ska genomföras i relation till syftet (Bergström & 

Boréus, 2000). I arbetet med skolornas likabehandlingsplaner har jag beskrivit 

handlingsplanerna var för sig och kategoriserat deras idéer angående arbetet mot mobbning i 

fyra teman som visas genom kursiv stil. Temana är förebyggande arbete, upptäckande arbete, 

utredande arbete samt åtgärdande arbete. En viktig del i kvalitativa studier är att identifiera 

teman men även samband såsom gemensamma drag och skillnader (Denscombe, 2000). För 

att utforska vilka metoder likabehandlingsplanerna bygger på har jag utifrån textanalysens 
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teman försökt dra paralleller mellan varje enskild skolas likabehandlingsplan till metoderna i 

teorikapitlet genom komparativ metod. Komparativ metod innebär en analys av likheter och 

skillnader (Bryman, 2002). I det här fallet jämförs de fyra temanas innehåll med metoderna 

(teorin) där jag genom att identifiera likheter och skillnader med metoderna försöker dra 

slutsatser om likabehandlingsplanernas metodgrund. Utifrån resultatet av den komparativa 

analysen görs sedan en kortfattad, sammanfattade jämförelse mellan de tre olika skolornas 

likabehandlingsplaner sinsemellan utifrån tidigare nämnda teman. 

 
4.2 Val av skolor och teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att begränsa min undersökning till åtgärdsprogram från tre skolor i samma 

kommun. Det är en för-, låg- och mellanstadieskola med förskola till klass sex, en 

högstadieskola med klass sju till nio samt en gymnasieskola med utbildningar på 3 år. 

Skolorna kontaktades per telefon och samtliga skolor hänvisade till sina hemsidor där deras 

likabehandlingsplaner var tillgängliga. Tre skolor med olika årskursnivåer gör det möjligt 

kunna visa på eventuella skillnader mellan de tre skolornas åtgärdsprogram mot mobbning.  

 
De metoder jag har valt som teoretiska utgångspunkter är de som främst förekommit i mina 

sökningar. Jag har även utgått från en doktorsavhandling av Arne Forsman (2003) angående 

skolans texter mot mobbning som visar att de mest kända metoderna i svenska skolor är; 

Olweus åtgärdsprogram mot mobbning, Pikas Gemensamt-Bekymmer-metod, Ljungströms 

Farstametod, Staffs Mombusmodell, Österholmsmodellen samt Friends (Forsman, 2003). 

 
4.3 Datainsamling 

Uppsatsen är baserad på litteratur när det gäller bakgrund/tidigare forskning samt de 

teoretiska utgångspunkterna och dokument i form av likabehandlingsplanerna från de olika 

skolorna. De källorna är internationella vetenskapliga tidskriftsartiklar, källor från Internet 

samt bokkapitel. I bakgrund/tidigare forskning är sökningen begränsad till källor publicerade 

mellan år 2000 och 2008. Eftersökningar har visat att mycket av forskningen bygger på 

tidigare publicerad forskning och tidsbegränsningen ger den mest aktuella forskningen. När 

det gäller åtgärdsprogrammen inkluderades endast fakta om svenska skolors arbete mot 

mobbning och där gjordes ingen tidsbegränsning för att få ett omfattande material. Sökningar 

har främst gjorts med de databaser som Mittuniversitetet (MIUN) tillhandahåller inom ämnet 

socialt arbete. Använda databaser är SCA Social Sciences (Eric, PsycInfo, Social services 

abstracts, Sociological abstracts), Academic Search Elite/EBSCO, Artikelsök, Libris, Diva 

och Uppsök. Jag har även gjort sökningar i Uppsala Universitetsbiblioteks katalog, DISA.  
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Olika begrepp används inom forskning kring mobbning vilket ledde till ett val av både 

svenska och engelska sökord. Först gjordes osystematiska sökningar för att få en inblick i 

forskningsläget och för att kunna göra en passande avgränsning. Resultatet blev en 

omfattande mängd material. Den första systematiska sökningen i databaserna där sökordet 

bully* och mobbning* användes resulterade även stor mängd träffar; 6686 stycken. En ny 

avgränsning med sökorden bully* AND school och mobbning* AND skola gav 4258 träffar. 

Slutligen användes sökorden (bullying in school) och (mobbning i skolan) med 629 träffar. 

Sökorden handlingsplan, åtgärdsprogram, modeller, metoder mot mobbning gav 127 träffar.  

 
En omfattande gallring och urskiljning ur materialet gjordes. Först bedömdes relevansen av 

materialet utifrån rubrik/titel samt nyckelord och abstract. Inklusionskriterierna var att 

materialet skulle handla om mobbning i skolan och metoder om arbetet mot mobbning i 

svenska skolor. Mer gallring gjordes genom ytterligare genomgång av abstracts samt i vissa 

fall även läsning av valda delar ur artiklar och bokkapitel. Slutligen lästes artiklar och 

bokkapitel igenom för att välja intressant material. En stor del av materialet kring metoderna 

fann jag i genomgången av materialet till bakgrund/tidigare forskning. 

 
4.4 Avgränsning 

Materialet var omfattande och för att sökningarna skulle leda till relevanta resultat för att 

besvara syftet har vissa avgränsningar gjorts. Materialet är på både engelska och svenska och 

består av artiklar som genomgått kvalitetsgranskning som vetenskapliga artiklar (peer-

reviewed) samt bokkapitel. I sökningarna efter allmän fakta om mobbning gjordes inga 

avgränsningar vad gäller forskningens ursprungsland. När de gäller lagtexter och 

åtgärdsprogrammen söktes endast efter fakta om svenska skolors arbete mot mobbning. En 

avgränsning gjordes i valet av metoder där de mest förekommande och mest kända metoderna 

togs med. Uppsatsen avgränsas med fokus på mobbning bland/mellan barn och ungdomar i 

skolan samt den svenska skolans arbete mot mobbning. Eftersom fokus ligger på barn och 

ungdomar kommer jag inte att beröra mobbning mellan skolpersonal och elev eller 

skolpersonal sinsemellan. Jag tar inte heller specifikt upp mobbning i skolan som sker över 

Internet s.k. ”Cyberbullying”. Mobbningsprocessen eller konsekvenser av mobbning tas inte 

heller upp. Könsskillnader berörs inte i uppsatsen. Kritik av metoderna tas endast upp i 

korthet då jag funnit någon sådan eftersom syftet inte är att utvärdera metodernas eller 

likabehandlingsplanernas effektivitet. 
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4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten innebär giltighet, det vill säga om studien mäter det den var avsedd att mäta.  I det 

här fallet blir frågan om uppsatsen verkligen undersöker vilka metoder skolornas 

likabehandlingsplaner baseras på. Jag anser att studien besvarar mitt syfte och tycker att mina 

jämförelser är giltiga. Det som ökar validiteten är att jag redogjort mitt tillvägagångssätt i 

studien och mitt syfte med den (Rosengren & Arvidson, 2002). Reliabiliteten syftar till 

pålitligheten, det vill säga om det mätinstrument jag använder, i det här fallet textanalys och 

komparativ metod, ger pålitliga resultat (Ibid.). I arbetet med dokument och textbaserade 

undersökningar är det viktigt att bedöma kvaliteten i materialet för att se om det är trovärdigt. 

Ett sätt är att se till textens källa (Denscombe, 2000). Skolornas likabehandlingsplaner är 

baserade på statens barn- och elevskyddslag (2006:67) (Skolverket, 2008) vilket kan göra att 

de kan anses trovärdiga. Dock är det viktigt att ta hänsyn till att likabehandlingsplanerna är 

upprättade av skolpersonal och de kan ha gjort en egen tolkning av lagen. I en komparativ 

analys är det viktigt att utgå från identiska grunder för att få ett tillförlitligt resultat (Bryman, 

2002). Jag har försökt vara noggrann i min datainsamling och har tematiserat texten för att 

vara säker på att jag jämför materialet utifrån samma utgångspunkter. Generaliserbarheten 

innebär en möjlighet att tillämpa studien på någon annan skola och få samma resultat eller dra 

mer omfattande slutsatser av resultaten (Ibid.). Min studie grundas på ett litet material och 

forskning visar att olika skolor arbetar på olika sätt vilket ger en svag generaliserbarhet. 

Samtidigt finns en chans att jag skulle kunna finna vissa likheter i resultaten. Dock är inte 

avsikten med studien att generalisera utan att försöka ge en bild av hur de tre skolorna arbetar. 

 
4.6 Metodproblem och etiska överväganden 

När det gäller kontakten med skolorna var det problemfritt. Jag presenterade mitt syfte med 

uppsatsen och de första tre skolor som kontaktades var positiva till ett deltagande. Dock 

skiljer sig de tre handlingsplanerna i omfattning och detaljrikhet vilket gjort att materialet 

känts tunt på vissa områden när det gäller vissa skolor.  

 
Då det endast är skolornas handlingsplaner jag använder och inte någon form av 

personkontakt där värderingar eller åsikter framkommer har jag endast avidentifierat skolorna 

genom att benämna dem med numreringen 1, 2 och 3. Vad gäller likabehandlingsplanerna och 

metoderna har jag försökt beskriva dem så noggrant och korrekt som möjligt för att sedan 

koppla samman dem genom att ge exempel på likheter och skillnader. Just att konkret visa på 

exempel anser jag minskar risken för att jag själv lägger värderingar i analysen. 
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

De teoretiska utgångspunkterna består av olika metoder mot mobbning och presenteras nedan. 

En tematisering där metoderna har delats in i förebyggande, upptäckande, utredande och 

åtgärdande arbete har genomförts där detta varit möjligt och visas genom kursiv stil. 

Metodernas effektivitet och kritik mot metoderna presenteras endast kortfattat i de fall denna 

information hittats då syftet inte är att utvärdera metodernas verkan. 

 
5.1 Förebyggande arbete och åtgärdsmodeller 

5.1.1 Allmänt om åtgärdsprogram, metoder och modeller mot mobbning 

Enligt Barn- och elevskyddslagen är skolan skyldig att sedan den 1 april 2006 ha en 

likabehandlingsplan som beskriver hur skolan ska handla vid fall av mobbning och annat 

kränkande beteende (Se 3.5 ovan) (Skolverket, 2008; Forsman, 2003; Rimsten, 2006). 

Tidigare rådde ingen enhetlighet i hur skolor benämnde sina åtgärdsprogram utan de kunde 

heta allt från modell, metod, riktlinjer till handlingsprogram eller åtgärdsplan. Enligt en 

undersökning av Skolverket från 1997 hade då fyra av fem skolor handlingsplaner mot 

mobbning. Vilka metoder som användes i skolorna undersöktes inte (Pikas, 1998). Den nya 

lagen ska göra att alla skolor har en handlingsplan. Pikas (2002) säger att det råder en enighet 

om att skolans åtgärdsplaner mot mobbning är alltför svaga men att de centrala 

skolmyndigheterna i form av Utbildningsdepartementet och Skolverket inte vill 

rekommendera någon metod framför andra. Detta beror enligt Pikas sannolikt på att de flesta 

metoder är förbundna med ekonomiska intressen och att en rekommendation skulle bli 

avgörande för försäljningen. Enligt Pikas (1998) samt Skolverkets kvalitetsgranskning 1999 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003) använder en stor del av skolorna sig av 

Farstametoden på något sätt. De mest kända åtgärdsprogrammen, modellerna och metoderna i 

svenska skolor är enligt Forsmans doktorsavhandling angående skolans texter mot mobbning 

(2003); Olweus åtgärdsprogram mot mobbning, Pikas Gemensamt-Bekymmer-metod, 

Ljungströms Farstametod, Staffs Mombusmodell, Österholmsmodellen samt Friends. 

 
5.1.2 Friends 

Friends är en stiftelse som grundades 1997 av Sara Damber som själv varit utsatt för 

mobbning. Hennes situation löstes genom att en kille i hennes klass sa ifrån vilket ligger till 

grund för Friends tro på kompisstödjararbete (Friends, 2008 b). Organisationen är inte 

vinstdrivande och finansieras av skolor, stiftelser och företag genom avgifter från skolorna 

samt bidrag (Friends, 2008 f). 
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Förebyggande och upptäckande: Friends grundtanke är att gå ut i skolor och utbilda barn och 

vuxna om hur man kan arbeta förebyggande mot mobbning och annan kränkande behandling. 

Genom att ge kunskap och verktyg samt påverka attityder och självkänsla hjälper de skolor att 

lägga grunden till ett långsiktigt arbete mot mobbning (Friends, 2008 c). Friends menar att 

grunden i allt effektivt arbete mot mobbning är en genomtänkt organisering i skolans arbete. 

Tydliga mål och krav, en bestämd ansvarsfördelning samt avsatt tid och pengar för elever och 

personal. Ett Antimobbningsteam som arbetar både förebyggande och åtgärdande med 

mobbning förespråkas. En kartläggning över mobbningssituationen på skolan bör göras 

genom enkäter. Det är viktigt att personalen delar den grundsyn på barn, lärande, utveckling 

och värdegrund som skolan har. Arbete med värdegrunden förutsätter också att man har 

kunskap och insikt om sina egna värderingar och attityder. Orsakerna till mobbning finns i 

skolans miljö, klimat och attityder hos personal och elever enligt Friends. Det är viktigt att 

arbeta på alla plan då ett alltför individcentrerat arbete riskerar att ge kortvariga effekter. 

Personalen ska se till helheten, ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetet, markera 

ståndpunkt vid kränkningar, sätta gränser och känna ansvar för att agera. En förmåga att se 

och upptäcka problemen i tid, förstå de bakomliggande orsakerna och att ha åtgärder i form av 

verktyg att hantera problemen leder till framgång (Friends, 2008 j). 

 
Friends arbete går ut på att först utbilda personalen, sedan väcka engagemang hos eleverna 

och utbilda dem för att slutligen ge föräldrarna kunskaper. Friends återkommer regelbundet 

för uppföljning, utvärdering och nyutbildning (Friends, 2008 d). Personalens kunskaper 

friskas upp och man skapar ett gemensamt ställningstagande och en positiv värdegrund. 

Information om hur man skapar ett bra förebyggande arbete med ett aktivt elevengagemang 

ges. Ett rollspel syftar till att väcka engagemang och känslor hos eleverna, avslöja fördomar, 

skapa en gemensam värdenorm för skolan och vara en grund för kompisstödjarna i deras 

kommande arbete. Klassdiskussioner genomförs ledda av klassföreståndaren och två 

kompisstödjare väljs genom en anonym röstning. Kompisstödjarna får sedan genomgå en 

utbildning som är till för att ge kunskap om mobbning, visa hur man arbetar förebyggande 

och ska ge förståelse och trygghetskänsla för kompisstödjarna i deras nya roll. Värderingar 

diskuteras och mål sätts inför det fortsatta arbetet på skolan. Kompisstödjarnas arbete går ut 

på att känna av stämningen i klassen, se grupperingar och upptäcka sådant som vuxna ibland 

inte ser. Kompisstödjarna ska vara en form av förebilder och ”vänner” till alla elever på 

skolan. De träffar regelbundet skolans vuxengrupp och diskuterat läget på skolan. Friends kan 
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även utbilda föräldrarna i kunskaper om mobbning och berätta vilket ansvar de och skolans 

har. Friends arbete på en skola kan ses som en långvarig relation där kontakt knyts genom 

återträffar, nyhetsbrev, kommunikation på Friends hemsida samt genom Friendsdagar där 

kompisstödjare från hela landet möts (Friends, 2008 e, f). 

 
Utredande och åtgärdande: Att ha åtgärder i form av verktyg att hantera problemen leder till 

framgång. Ett Antimobbningsteam som arbetar både förebyggande och åtgärdande med 

mobbning förespråkas (Friends, 2008 h, i). 

 
Effektivitet: Sommaren 2007 hade Friends utbildat mer än 25 000 kompisstödjare på cirka 

1200 skolor i Sverige. Organisationen är dagligen ute i 8 olika skolor (Friends, 2008 b). Kritik 

mot metoden har ej hittats. 

 
5.1.3 Staffs Mombusmodell 

Mombus står för mobbningsombudsman och är enligt Staff (1997) ett verktyg för att 

förebygga mobbning och inte en metod att använda då mobbningsproblem redan uppstått i en 

skola. Dock menar författaren att mobbningsproblem i princip existerar på alla skolor.  

 
Förebyggande och upptäckande: Mombus går ut på att skapa en god arbetsmiljö för alla 

personer som befinner sig i skolan där modellen ger en ram till alla inblandade att arbeta 

vidare efter. Det är viktigt att alla personer på skolan är delaktig i det förebyggande arbetet. 

Föräldrarna får information hemskickad och får delta i ett föräldramöte angående modellen. 

Vikten av föräldrarnas delaktighet i det förebyggande arbetet påpekas. I skolan turas eleverna 

i klassen om att vara Mobbningsombudsmän med uppgift att hålla koll på vad som händer i 

skolan mellan elever och rapportera om fall av mobbning förekommer. Genom Mombus ska 

alla elever lära sig våga säga ifrån och våga berätta om situationer där de far illa. Det är 

viktigt att eleverna känner att de kan gå till någon de har förtroende för och berätta då det 

uppstår situationer. Samtidigt är det viktigt att de vuxna lyssnar på eleverna och tar dem på 

allvar. Erfarenheterna från den gångna veckan diskuteras sedan i klassen men även allmänna 

diskussioner om kamratskap och annat kan förekomma. Om kunskap om något fall av 

mobbning uppkommer ska det tas itu med på en gång. Varje vecka skrivs en rapport som 

sparas som en form av dokumentation över situationen på skolan vilket ger möjlighet att se 

om vissa personer förekommer vid upprepade tillfällen i mobbningssituationer. I Mombus 

ingår även Mombusklubben som är till för att skapa gemenskap och en god stämning genom 

att man gör aktiviteter tillsammans som i sig bidrar till det förebyggande arbetet. Det är 
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viktigt att föra in något roligt och inspirerande i arbetet mot mobbning när man har att göra 

med barn för att hålla uppe deras motivation. Även barn sitter i klubbens styrelse för att visa 

barnen att de också har något att säga till om. Medlemskapet är frivilligt (Staff, 1997). 

 
Utredande och åtgärdande: Då fall av mobbning uppstår menar Staff (1997) att det är viktigt 

att man tar itu med situationen på en gång. Det är viktigt att verkligen lyssna på eleverna vid 

dessa tillfällen och detta sker bäst om parterna hörs var för sig. Sedan kan läraren eller den 

som arbetar med situationen försöka skapa sig en egen uppfattning om vad som har hänt för 

att sedan försöka få parterna att försonas. Kontakt med föräldrarna bör tas och även skolans 

jourgrupp om en sådan finns. Genom att ta itu med problemen på en gång så undviker man i 

regel att konflikter uppkommer på sikt. Det är viktigt att varje skola har en handlingsplan mot 

mobbning (Ibid.). Kritik mot metoden samt information om metodens effektivitet har ej hittats. 

 
5.1.4 Pikas Gemensamt-bekymmer-metod, GBm 

Gemensamt-bekymmer-metoden, Pikas GBm, heter den metod mot mobbning som Anatol 

Pikas utvecklat sedan 1975. Pikas är docent i pedagogisk psykologi och var den förste att 

publicera en bok om behandling av akut mobbning (1975). GBm är en metod som handlar om 

konfliktlösning och medling mellan parter. Det speciella med metoden enligt Pikas är att 

medlaren stödjer den svagare parten (offret) i konflikten så att han eller hon blir en likvärdig 

förhandlingspartner. GBm är inte till för att rädda totalhavererade klasser, lösa lärarnas 

disciplinproblem eller för att få ordning på enskilda struliga elever (Pikas, 1998). 

 
Förebyggande och upptäckande: Pikas talar inte så detaljerat om hur en skola bör arbeta 

förebyggande mot mobbning. Han förespråkar ett antimobbningsteam som arbetar mot 

mobbning på skolan. Teamet bör gå ut i klasserna, till personalen samt på föräldramöten och 

informera om sitt arbete. Pikas menar att han inte har något emot elevstödjare och säger att de 

kan vara en del av en framtidslösning men påpekar att dessa bör ha en sådan utbildning att de 

är kapabla att medla i konflikter. Pikas GBm innehar inte någon del där elevstödjare 

innefattas men har en vision om att GBm skulle kunna användas i klasser för att lära ut 

konfliktlösning. Klassamtal, kompissamtal, trivselregler, skrivövningar, individuella samtal, 

vädjan till elever att avslöja mobbning samt enkäter är exempel som även ses som bra idéer 

(Ibid.). 

 
Utredande och åtgärdande: Tanken med GBm är att bryta upp kraften i mobbningsgruppen 

genom individuella samtal med gruppmedlemmarna i form av tvåvägskommunikation och 
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rikta den lösgjorda energin till en lösning där båda parter vinner i gruppsamtalet med offret. I 

samtalet ska mobbningen framställas som ett gemensamt bekymmer (Pikas 2002). GBm 

består av fem faser där samtalsprocessen i sig beskrivs detaljerat av Pikas. Information om 

fallet samlas in innan samtalen börjar. GBm börjar med att ett individuellt samtal med 

eleverna som misstänks vara mobbare genomförs av en medlare. I samtalet försöker medlaren 

bygga upp ett förtroende med eleven (Pikas, 1998). Medlaren vill höra mobbarens uppfattning 

om situationen och är inte där för att anklaga och skuldbelägga. Ju mer man målar upp 

fiendebilder av mobbarna desto mindre får man reda på om dold mobbning. Medlaren ska 

försöka få den aktuella mobbningen att framstå som ett gemensamt bekymmer genom att 

förstärka minsta yttrande från eleven som går i dessa banor. Det är viktigt att de misstänkta 

mobbarna själva får komma med förslag på lösningar på problemet. Samtalet avslutas med att 

ett gruppmöte med de andra misstänkta mobbarna planeras. Föräldrarna bör informeras efter 

de individuella samtalen så att de inte kan hindra det fortsatta arbetet (Ibid.). 

 
Ett samtal hålls även med offret för att få dennes upplevelse av händelsen. Även här måste ett 

förtroende skapas. Tillsammans med offret beslutar medlaren hur de ska gå vidare med fallet. 

Medlaren informerar och förbereder eleven för ett gruppmöte (toppmöte) med mobbarna 

(Pikas, 1998). Sedan samlar medlaren enbart mobbarna i ett gruppmöte där de får ge sina 

förslag på hur situationen ska lösas. De får även berätta hur läget har varit sedan det förra, 

individuella mötet. Medlaren uppmuntrar positiva initiativ och förstärker inte negativa 

händelser. Om mobbarna inte visar en vilja till förändring planeras inget toppmöte. Nästa steg 

beskriver Pikas (1998) som ”toppmötet” och menar att det är höjdpunkten i GBm. 

Gruppmötet med mobbare och offer går ut på att de inblandade ska dra upp riktlinjer för hur 

de ska leva tillsammans och sedan bekräfta det inför varandra. Det handlar både om att 

komma överens om vilka regler de ska följa och att de ska förstå att det krävs en tolerans för 

den andres snedsprång och brister för att kunna få en relativt naturlig och otvungen samvaro i 

framtiden. Vid mötet ingås ett kommunikationskontrakt mellan parterna där de lovar att de 

ska kommunicera på ett konstruktivt sätt när en konflikt ligger i luften. Innan man skiljs åt ska 

också frågan om vad man ska göra om någon bryter mot kontraktet tas upp (Ibid.). 

 
Förhoppningen är att resultatet av behandlingen med GBm ska bli att de båda parterna 

fortsättningsvis håller sams, att mobbningen har upphört och att kommande konflikter 

hanteras konstruktivt. I vissa fall nås endast en grundläggande nivå där mobbningen upphör 

och parterna vänligt markerar sina gränser. Medlaren fortsätter att hålla kontakt med parterna 
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efter att GBm har avslutats. Uppstår nya problem genomförs nya samtal enligt GBm (Pikas, 

1998). Kritik mot metoden samt information om metodens effektivitet har ej hittats. 

 
5.1.5 Olweus åtgärdsprogram mot mobbning 

Dan Olweus är professor i psykologi och har forskat om mobbning i mer än 20 år (Olweus, 

1998).  

 
Förebyggande och upptäckande: Olweus åtgärdsprogram grundar sig i fyra principer baserade 

på forskning kring utveckling och förändring av problembeteenden, till exempel aggressivt 

beteende. Enligt den första principen utmärks en god skolmiljö av värme, intresse och 

engagemang från vuxna. Den andra principen säger att en god skolmiljö även innebär en 

tydlig gränssättning gentemot oönskade beteenden. Att konsekvent använda sig av icke-

fysiska och icke-fientliga negativa sanktioner ses som ett måste när en elev bryter mot det 

överenskomna regelsystemet enligt den tredje principen. Den fjärde principen menar att 

vuxna förväntas fungera som auktoriteter i vissa avseenden (Eriksson m.fl., 2002). 

 
Olweus menar att mobbning finns på alla skolor och att det är något man måste räkna med 

kan uppstå när flera individer är tillsammans. Vidare säger han att mobbning kan uppstå var 

som helst och att all skolpersonal alltid måste vara beredd på att motverka mobbning. Att 

bilda en grupp som ansvarar för insatserna mot mobbning förespråkas (Ibid.). Det är 

grundläggande att vuxna i skolan samt föräldrar vet om omfattningen av mobbningen och att 

de är beredda att hjälpa till att förändra situationen (Olweus, 1998). På skolnivå, med alla 

elever som målgrupp, bör kartläggning av mobbningen genomföras för att se dess omfattning 

och karaktär. Resultatet ska ligga till grund för det förebyggande och direkta arbetet mot 

mobbning på skolan samt vid en eventuell jämförelse (utvärdering), efter att man vidtagit 

åtgärder i form av ett handlingsprogram mot mobbning. Resultatet kan även redovisas för 

eleverna under en studiedag med fokus på mobbning där syftet är att skapa en konkret och 

detaljerad handlingsplan mot mobbning. Olweus påpekar även vikten av att skolan har god 

tillsyn över elevernas aktiviteter, till exempel genom ett rastvaktssystem. En genomgående 

negativ inställning till mobbning bland eleverna ska skapas. Ett annat förslag är införandet av 

en kontakttelefon dit elever kan ringa och prata med en vuxen. Föräldrarnas roll är viktig i 

arbetet och ett samarbete med hemmen till exempel genom föräldramöten, är grundläggande 

(Ibid.; Eriksson m.fl., 2002). Ett samarbete med Hem- och skolaföreningarna kan bidra till 

arbetet genom kunskapsgrundande möten. Ett annat alternativ kan vara 
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miljöutvecklingsgrupper där ett antal intresserade och engagerade personer samlas för att 

forma en gemensam hållning mot mobbning (Forsman, 2003). 

 
På klassnivå menar Olweus att det är viktigt att utarbeta enkla, konkreta trivselregler. Beröm 

när en elev handlar konstruktivt i en mobbningssituation är av stor betydelse liksom negativa 

sanktioner när en elev beter sig illa. Diskussioner i klassen samt klassråd som kan vara ett 

forum för ämnen såsom mobbning förespråkas (Olweus, 1998; Eriksson m.fl., 2002). Olweus 

tar även upp metoden ”inlärning genom samarbete” som bygger på att elever arbetar med 

gemensamma uppgifter och då är beroende av varandra. Detta leder till mer acceptans och 

positivitet mot varandra, mer hjälpsamhet och stödjande och färre fördomar (Olweus, 1998). 

Att engagera föräldrarna till eleverna är viktigt även på klassnivå (Forsman, 2003). 

 
Utredande och åtgärdande: På individnivån måste samtal med mobbningsoffer och mobbare 

ske så fort som möjligt vid en mobbningssituation. Tydligheten i budskapet till mobbarna är 

viktigt och det måste framgå att mobbning inte accepteras och att åtgärder kommer att vidtas 

för att få slut på den. Om det är flera elever som misstänks vara mobbare ska läraren tala med 

dem var och en efter varandra så att de inte hinner prata ihop sig med varandra. Sedan ska 

mobbarna samlas till ett gruppsamtal där läraren återigen gör klart att mobbningen måste 

upphöra och att kraftigare åtgärder kommer att vidtas om inte mobbningen får ett slut. Om 

mobbningen inte slutar är ytterligare samtal där rektorn närvarar lämpligt för att markera 

allvaret i situationen (Olweus, 1998). Föräldrarna bör informeras om mobbningen och ibland 

kan det vara bra att samla de berörda föräldrarna i ett möte. Läraren ska se till att offret 

effektivt skyddas mot trakasserier och detta skydd måste bestå tills faran för ytterligare 

mobbning är borta (Forsman, 2003). Offret måste ha förtroende för de vuxnas vilja och 

kapacitet att hjälpa. En fördel är om skolan eller föräldrarna får den mobbade elevens 

godkännande att ta tag i saken. Samtidigt måste de vuxna agera även om offret inte vill det. 

Mobbningsoffrets familj kan även behöva hjälp och stöd. Uppföljning och utvärdering med 

elever och föräldrar bör ske löpande genom möten och samtal (Olweus, 1998). 

 
Effektivitet: Enligt Olweus utvärdering av åtgärdsprogrammet har mobbningsproblemen 

minskat med mer än 50 procent och det sociala klimatet i klasserna har förbättrats markant 

efter att åtgärdsprogrammet införts (Ibid.). Kritik mot metoden: Olweus kritiseras av forskare 

som Aarland (1988) och Persson (2000) för att han själv utvärderar sitt program samt för sin 

utformning av enkäter som enligt dem inte speglar mobbning korrekt (Forsman, 2003). 
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5.1.6 Ljungströms Farstametod 

Farstametoden utvecklades på 1980-talet av författaren och läraren Karl Ljungström baserad 

på docent Anatol Pikas samt Erling Rolands modeller, tankar och idéer. I Farstametoden ingår 

både allmänna kunskaper om mobbning och mer specifika riktlinjer för behandling av 

mobbningsfall (Ljungström, 2006). 

 
Förebyggande och upptäckande: Enligt Ljungström (2006) används Farstametoden bäst vid 

larm om akut mobbning där man verkligen vet att mobbningen äger rum, vilka mobbarna är 

och där skolan har ett handlingsteam. En enkät för att undersöka mobbningssituationen kan 

vara en god idé. Att all skolpersonal och föräldrar har kunskaper om mobbning och hur man 

arbetar förebyggande är grundläggande. Allmänna klassamtal om mobbning samt attityd- och 

värderingsövningar bör genomföras regelbundet. Alla elever ska veta vad hur man beter sig 

lämpligt mot varandra. Skolor bör ha ett behandlingsteam som kan ta itu med fall av 

mobbning. Det är viktigt att medlemmarna anpassar Farstametoden efter teamet eller skolans 

förutsättningar, vilket kan kräva förändringar i metoden. Val av teamets medlemmar bör bero 

på intresse och förmåga och inte på vilken yrkesroll personerna har. Det är viktigt att teamet 

visar öppenhet, informerar om sitt arbete och har ett bra samarbete med resten av skolan. 

Teamet bör utvärdera sitt arbete regelbundet för att kunna förbättra sina rutiner (Ibid.). 

 
Utredande och åtgärdande: Vid ett misstänkt mobbningsfall ska behandlingsteamet 

kontaktas. Teamet pratar sedan med mobbningsoffret (hur många ggr, hur ofta, när senast?). 

Om offret vägrar berätta men teamet ändå känner att de har nog dokumenterad information 

för att kunna gå vidare med fallet ska de göra det. Det är viktigt att teamet håller en låg profil i 

sitt arbete för att skydda offret och för att inte mobbarna ska förvarnas så att fortsatt arbete 

förstörs. Det gäller även när offrets föräldrar informeras. Om offret går på låg- eller 

mellanstadiet kontaktas föräldrarna utan offrets medgivande. Går offret på högstadiet eller 

gymnasiet bör teamet först rådgöra med offret. Information om vilka mobbarna är, vad de har 

gjort, var och när inhämtas sedan. Det är viktigt att teamet informerar offrets föräldrar om 

mobbningen i början av arbetet. Teamet bör vara förberett på både positiva och negativa 

reaktioner från föräldrarna såsom chock, förnekelse, skuldkänslor eller anklagelser. Det är 

viktigt att personal som rektor, skolpsykolog och skolkurator blir informerade då de kan få 

samtal från föräldrar. Mobbarnas föräldrar bör få informationen senare så att de inte genom att 

förvarna mobbarna eller genom känslomässiga följder omkullkastar arbetet (Ibid.). 
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Mobbarna kallas sedan till enskilt samtal till teamet för att prata om ”ett problem”, vilket 

enligt Ljungström (2006) är den väsentligaste delen av behandlingen. Det är viktigt att 

mobbarna inte vet att samtalet ska äga rum eller att skolan vet om mobbningsfallet. Det är just 

överraskningsmomentet som gör att mobbaren är relativt öppen och pratbar. Teamet bör vara 

säkra på vem som gjort vad av mobbarna. I samtalet försöker teamet få information från 

mobbaren för att sedan, utan att straffa eller förlåta, berättar att de vet om att personen mobbar 

och vad denne gjort. Låt mobbaren bekräfta det behandlaren säger och om mobbaren är 

förvarnad, förnekar eller slingrar sig, bör behandlaren bli tuffare i sitt bemötande och påpeka 

att de vet vilken sanningen är. Teamet bör sedan framhålla att de ser allvarligt på situationen 

och att mobbningen måste upphöra omedelbart. Många gånger blir mobbaren förvånad, rädd, 

skamsen, lättad eller känner respekt för att teamet visar respekt. I slutet av samtalet visar 

mobbaren ofta tacksamhet över att få hjälp att ta sig ur situationen utan att bli illa behandlad. 

Det är viktigt att mobbaren själv kommer till insikt och hjälper till att komma på en lösning på 

problemet. Ett ytterligare samtal kan vara nödvändigt om teamet inte känner att de nådde fram 

till mobbaren. Det är viktigt att ha i åtanke att mobbaren eller andra kan försöka skada offret 

för att skydda sig själv och därför måste beredskap finnas för att försvara och stötta offret. I 

slutet av samtalet bör frågan om vad mobbaren ska säga att samtalet handlade om till 

klasskamraterna tas upp, så kallad förespegling. Detta är till för att förbereda mobbaren för 

vilka frågor och kommentarer som kan komma (Ljungström, 2006). 

 
Veckorna efter de enskilda samtalen bör man ha mobbarna under uppsikt. Efter en vecka sker 

uppföljningssamtal med mobbarna vilket är viktigt då detta samtal visar på hur behandlingen 

gått. Dagen före detta hör teamet med offret eller dennes föräldrar om mobbningen verkligen 

har upphört. En till två terminer efter uppföljningssamtalet bör teamet ”kolla läget” med 

mobbningsoffret. Enligt Ljungström är det sällsynt att mobbningen inte upphör men om den 

inte gör det eller återkommer beror det på att inte samtliga mobbare påverkats tillräckligt av 

behandlingssamtalen. Om en av de ”gamla” mobbarna fortsätter mobba och drar med sig 

”nya” mobbare tar man in de nya mobbarna på behandlingssamtal enligt Farstametoden. 

Därefter pratar man med den ”gamla” mobbaren på ett nytt sätt där man tar upp det som hänt 

tidigare och hur situationen ser ut nu. Tydlighet i samtalen är extremt viktigt. Ett samtal med 

mobbarens föräldrar kan vara aktuellt igen. Att involvera rektorn i samtalen kan vara en sista 

utväg där dennes maktposition markeras och beslut angående eventuell flyttning eller 

polisanmälan görs. Uppföljningssamtalen hålls som i det tidigare fallet (Ibid.). 
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Effektivitet: Ljungström har sedan 1987 lärt ut Farstametoden i skolor och menar att mer än 

trettio tusen fall av mobbning har lösts genom metoden (Ibid.). Kritik mot metoden: Både 

Fors (1993) och Pikas (1998) ifrågasätter Farstametoden och dess sätt att utreda mobbning. 

Båda författarna kommenterar metodens samtal med mobbaren som ”förhörsmetod” i negativ 

bemärkelse. Pikas (1998) vill inte att hans arbete blandas ihop med Farstametoden och 

nämner att det är olyckligt att Ljungström (2006) inleder med att säga att metoden bygger på 

Pikas arbete.  

 
5.1.7 Österholmsmodellen 

Österholmsmodellen bygger på arbetet vid Österholmsskolan i Stockholm genom vilket 

Anncha Lagerman (gymnastikdirektör) och Pia Stenberg (kurator och psykolog) skapat ett 

konkret handlingsprogram mot mobbning (Lagerman & Stenberg, 2003).Metoden bygger till 

stora delar på Farstamodellen och i materialet relaterar författarna även till Mombusmodellen, 

Anatol Pikas och Olweus åtgärdsprogram mot mobbning (Forsman, 2003). 

 
Förebyggande och upptäckande: Enligt Österholmsmodellen går mobbning att stoppa men 

fenomenet går inte att utrota. De menar att många skolledare och lärare inte ser mobbningen 

eller inte vill se den och att det kan bero på att de inte vet hur de ska stoppa den. All 

skolpersonal måste ha kunskap om mobbning och varje skola bör ha ett antimobbningsteam 

som förebygger och tar hand om mobbningen. Enligt metoden är det bra om alla elever har en 

mentor på skolan som han eller hon träffar regelbundet för ett enskilt samtal som ett sätt att 

avslöja mobbning. Antimobbningsteamet ska gå ut och informera om sitt arbete och att 

mobbning inte tolereras. I varje klass bör ett antal elever utses till klasstödjare genom 

anonyma omröstningar med syfte att motverka mobbning och stötta mobbningsoffer. Det ska 

finnas ett samarbete mellan antimobbningsteamet och klasstödjarna. Föräldrarna informeras 

om mobbning och skolans arbete mot mobbningen. Varje år genomförs en enkätundersökning 

i klasserna för att se hur situationen ser ut på skolan. Det förebyggande arbetet består även av 

att eleverna genomför gemensamma klassaktiviteter såsom vänskapsövningar i grupp och 

enskilt samt kompissamtal. På rasterna kan lärarna ordna med aktiviteter där eleverna kan 

göra saker tillsammans. Det är alltid positivt med vuxna bland eleverna, till exempel under 

rasterna. Trivselregler bör införas. Alla personer på skolan måste arbeta gemensamt mot 

mobbningen (Lagerman & Stenberg, 2003). 

 
Utredande och åtgärdande: När det gäller det åtgärdande arbetet vid fall av mobbning är 

Österholmsmodellen till viss del baserad på Farstametoden. Vid ett fall av mobbning samlar 
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läraren först information om situationen (Vad hände? Vem? När?) genom att prata med offret 

eller andra vuxna vittnen. I sista hand frågar man andra elever då de själva kan vara 

inblandade i mobbningen. Om mobbarna märker att man vet vad som hänt när man pratar 

med dem är det lättare att få dem att sluta. I det första skedet bör man inte kontakta 

föräldrarna då de kan reagera med chock eller förnekelse och försvåra det fortsatta arbetet. 

Sedan genomför läraren enskilda samtal med de misstänkta mobbarna en efter en i följd så att 

de inte hinner förstå vad som är på gång. Läraren bör visa bestämdhet i samtalet men inte 

anklaga eleverna. De enskilda samtalen går ut på att få mobbarna att sluta mobba. I samtalet 

ska de uppmuntras till att komma med egna lösningar på problemet. Läraren bör låta 

mobbarna veta att de kommer att kontrolleras framöver. Efter någon vecka genomför läraren 

ett uppföljningssamtal med mobbarna. Innan det kontrollerar läraren med mobbningsoffret 

och andra (vuxna) om mobbningen har upphört. Läraren ska även samtala med de berörda 

elevernas föräldrar efter att samtalen med eleverna genomförts. Om mobbningen inte har 

upphört provar man med enskilda samtal med mobbarna igen (Lagerman & Stenberg, 2003). 

 
Om mobbningen ändå inte upphör kan en vuxen gå med mobbaren under rasterna de 

kommande veckorna för att markera att elevens beteende är oacceptabelt. Samvaron med den 

vuxne måste bli något positivt för eleven som till exempel att de gör roliga saker tillsammans. 

Läraren kan även genomföra sanktioner mot mobbarna (om de t ex är idrottsintresserade) 

genom att för hela klassen förklara att endast de elever som sköter sig i skolan får vara med på 

till exempel någon idrottsturnering. Samtal med föräldrarna bör genomföras. Ett alternativ 

kan vara att splittra mobbarna genom att flytta dem till olika klasser eller skolor. Samtal med 

föräldrar, lärare och skolledning kan vara en lösning för att visa på allvaret i situationen. En 

sista utväg är att polisanmäla mobbarna eller anmäla dem till socialtjänsten (Ibid.). 

 
Effektivitet: Beprövad erfarenhet och forskningsrön inom mobbning från Sverige, Norge och 

England ligger till grund för metoden och resultatet på Österholmsskolan har sedan 1989 

blivit en minskning av mobbningsfall med mer än 80 procent (Forsman, 2003). Kritik mot 

metoden har ej hittats. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras resultatet där likabehandlingsplanerna beskrivs samt analyseras genom att 

samband påvisas till de teoretiska utgångspunkterna utifrån tematiseringarna (kursiv stil). 

Slutligen görs en kortfattad sammanfattande jämförelse av resultatet utifrån temana där jag 

även tar upp likabehandlingsplanernas omfattning och form. 

 
6.1 Skola 1 – Förskola, låg- och mellanstadieskola 

6.1.1 Resultat 

Skola 1 har en likabehandlingsplan som omfattar 19 sidor. Punkt fyra till sju i skola 1: s plan 

för likabehandling (se bilaga 1, sidan 6 till 14) tar konkret upp hur skola 1 arbetar mot 

mobbning. Där beskriver de sitt främjande och förebyggande arbete, hur de upptäcker och 

utreder mobbning och kränkande behandling och hur de åtgärdar genom olika insatser. 

Förskolan och skolan har tidigare haft en konfliktlösningsplan, etikplan, och 

konfliktlösningsmodell men har sedan lagen om likabehandling trädde i kraft 2006-04-01 en 

likabehandlingsplan som revideras årligen. 

 
Under punkt fyra som handlar om skola 1: s främjande och förebyggande arbete tar de upp 

förskolans och skolans övergripande mål utifrån Läroplanen för förskolan LpFö98 samt 

Läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. Där tar 

de till exempel upp att de har en Friendsgrupp med representanter från skolans elever i klass 

tre till sex. Friendsgruppen, skolans medarbetare och föräldrar ska under 2008 få utbildning 

genom stiftelse Friends steg 2. För att skapa en god lärandemiljö arbetar de även med 

värderings och tillitsövningar, en årlig enkätundersökning angående klimatet i skolan samt har 

klassråd och elevråd där viktiga ämnen tas upp. Skola 1 har även utbildat sig i ART, 

Aggression Replacement Training, som handlar om att träna sig till ett positivt socialt 

samspel. Teambuilding med fokus på vänskap genomförs årligen. Empati och etik tas upp 

kontinuerligt i skolarbetet genom barn- och elevsamtal, återkommande enkäter, arbete kring 

attityder och värderingar, införande av trivselregler, klassråd samt elevråd. Föräldrar 

uppmuntras att bidra till det förebyggande arbetet genom att lyssna till sina barn och diskutera 

med dem samt vara observanta på dem. Skola 1 är tydlig med att ansvaret för att motverka 

kränkande behandling omfattar rektor och alla andra medarbetare på skolan. 

 
Under punkt fem beskriver skola 1 hur de ska arbeta för att upptäcka mobbning och 

kränkande behandling. Där tar de bland annat upp att alla medarbetare i skolan måste vara 

observanta på vad som händer runt barnen och eleverna. Det ska ske regelbundna möten i 
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skolans barn och elevhälsogrupp, Friendsgruppen och Trygghetsgruppen. Elevrådsmöten, 

utvecklingssamtal samt barn och elevsamtal ska genomföras. Kontinuerlig kartläggning av 

den aktuella situationen i verksamheten sker genom samtal med barn och elever. Skolan 

genomför även enkätundersökningar där mobbningssituationen utreds. Enkäten Skoltempen 

ges fyra gånger per år i varje klass för att mäta hur eleverna trivs. Resultaten diskuteras sedan 

i klassen och läraren sätter högre och högre mål tillsammans med klassen som de sedan ska 

arbeta för att uppnå. Även föräldrarna får svara på en enkät.  

 
Punkt sex handlar om hur skola 1 utreder mobbning och kränkningar. Utredning ska alltid ske 

med största möjliga hänsyn till den utsatte och andra inblandade. Utredningen ska visa på hela 

händelseförloppet och innefatta både offret och förövaren. Skola 1 beskriver att de generellt 

följer följande ordning i arbetet vid en kränkningssituation; Utredning, dokumentation, 

åtgärdsplan och uppföljning. 

 
Den sjunde punkten tar upp hur skola 1 åtgärdar fall av mobbning och kränkningar. 

Disciplinära åtgärder innehåller direkt tillsägelse och vid behov föräldrakontakt. Slutar inte 

kränkningarna anmäls saken till rektor och tas upp i en elevvårdskonferens med elevens 

föräldrar där en handlingsplan upprättas. Hjälper inte detta ska elevvårdskonferensen anmäla 

förhållandet till styrelsen för utbildningen (Barn- och ungdomsnämnden i kommunen) för 

övervägande av lämplig åtgärd. De akuta åtgärderna innefattar en utredning av offer och 

förövare som ska ge information och resultera i att kränkningarna upphör. Vid diskriminering 

ska rutinerna för disciplinära åtgärder (se ovan) följas. Trygghetsteamet bestående av rektor, 

två medarbetare samt skolsköterskan ansvarar för åtgärderna i akuta situationer. Punkt sju 

innehåller även en konfliktlösningsplan för akuta fall av mobbning. Den innebär att 

personalen först tar reda på fakta angående konflikten genom att prata med offret och vara en 

lyssnare. Vad har hänt, vem/vilka har gjort det, var hände det och när? Detta dokumenteras. 

Sedan kallas mobbarna till teamet för samtal. De ska komma samma dag, en och en och utan 

veta vad som är på gång. I samtalet tar personalen upp vad de vet, att de inte accepterar 

mobbning, samtalar om vad mobbaren ska göra för att sluta och när denne tänker börja med 

detta. I slutet av samtalet tar personalen även upp frågan om vad mobbaren ska säga till sina 

kamrater att samtalet handlade om när de frågar. Ett nytt möte planeras. Sedan genomförs ett 

möte med både mobbare och offer där problemet framställs och barnen/eleverna får komma 

med egna förslag på lösningar. Föräldrarna ska informeras samma dag som mobbningsfallet 

uppdagades. Uppföljande samtal genomförs senare med alla inblandade. Om mobbningen inte 
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upphör informeras skolledningen och kontakt tas med andra myndigheter. Skolans styrelse 

(Barn och Ungdomsnämnden) informeras.  

 
6.1.2 Analys 

I punkt fyra angående främjande och förebyggande arbete samt punkt fem angående 

upptäckten av kränkande behandling i skola 1: s likabehandlingsplan tar de upp att de har en 

Friendsgrupp och att skolan ska gå en vidareutbildning i Friends steg 2. Skola 1 använder sig 

alltså av stiftelsen Friends (se 5.1.2) arbete mot mobbning i sitt förebyggande arbete. De har 

representanter från skolans elever i klass tre till sex, det vill säga kompisstödjare enligt 

Friends metod mot mobbning. Detta arbete påminner även om vad som finns beskrivet i 

Staffs Mombusmodell där mobbningsombudsmän utses i varje klass samt 

Österholmsmodellen där klasstödjare förespråkas. Dock uttrycker skola 1 tydligt att de 

använder sig av just stiftelsen Friends varvid inga paralleller kan dras till Mombusmodellen, 

Österholmsmodellen eller övriga metoder. Skola 1 arbetar för en god lärandemiljö på alla 

nivåer, precis som Friends förespråkar då de säger att orsakerna till mobbning finns i skolans 

miljö, klimat och attityder. Skola 1 kan även sammankopplas med Friends genom att de har 

en god organisation av sitt arbete mot mobbning genom en tydlig likabehandlingsplan samt en 

tydlig ansvarsfördelning. De genomför enkätundersökningar angående situationen på skolan, 

har ett trygghetsteam samt verkar investera i och ha schemalagd tid för arbetet mot mobbning 

(Jfr Friends vidareutbildning, ART, barn- och elevhälsogrupp, Trygghetsgruppen, 

Elevrådsmöten). 

 
När det gäller punkt sex angående hur skola 1 utreder mobbning och kränkningar och punkt 

sju där åtgärder tas upp, påminner arbetet om det som finns beskrivet i Pikas Gemensamt-

Bekymmer-metod GBm (se 5.1.4), Farstametoden (se 5.1.6) samt Österholmsmodellen (se 

5.1.7). Dock är dessa tre metoder relaterade till varandra då Farstametoden delvis är baserad 

på Pikas Gemensamt-Bekymmer-metod (se 5.1.6) och Österholmmodellen till vissa delar 

baseras på Pikas GBm och Farstametoden (se 5.1.7). Vad gäller punkt sex, hur skola 1 utreder 

fall av kränkning finns en parallell till skolans generella sätt att utreda där man utreder, 

dokumenterar, upprättar en åtgärdsplan och slutligen gör en uppföljning av fallet precis som i 

alla tre metoderna samt Olweus. Skola 1 har ett trygghetsteam som tar hand om arbetet med 

fall av mobbning och kränkning precis som alla tre metoder förespråkar samt även Olweus 

(jfr 5.1.4 & 5.1.7 antimobbningsteam, 5.1.6 behandlingsteam samt 5.1.5 grupp mot 

mobbning).  
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Trots att skola 1: s handlingsplan för lika behandling kan sammankopplas med alla fyra 

metoder kan starkare samband till vissa av dessa påvisas på flera områden. Paralleller till 

Farstametoden i punkt sex och sju kan dras till exempel där de tre övriga metoderna inte 

stämmer in. Dels tar likabehandlingsplanen för skola 1 inte upp att personalen ska få 

mobbningen att framstå som ett gemensamt bekymmer som i Pikas GBm. Dels använder den 

till exempel sig inte av att en vuxen ska gå med en mobbare som fortsätter mobba för att 

markera att beteendet är oacceptabelt eller att personalen bör tillämpa andra sanktioner, som 

beskrivet i Österholmsmodellen och Olweus metod. I dessa fall är sambandet starkast till 

Farstametoden. 

 
Punkt sju innehåller även en konfliktlösningsplan (åtgärder) för akuta fall av mobbning. Den 

är till en stor del baserad på Farstametodens behandlingsgång men har inslag av Pikas GBm, 

Olweus metod och Österholmsmodellen. Personalen börjar med att samla in information från 

offret angående när, var och hur mobbningen skett och av vem eller vilka, vilken sedan 

dokumenteras. Trygghetsteamet kallar sedan mobbarna till enskilda samtal där man lägger 

vikt vid att mobbarna inte ska veta något i förväg och att de ska komma enskilt, en och en, 

precis som i alla fyra metoderna där överraskningsmomentet ses som viktigt. I samtalet tar 

personalen upp vad de vet, att de inte accepterar mobbning, samtalar om vad mobbaren ska 

göra för att sluta och när denne tänker börja med detta. Personalen ska vara opartisk i samtalet 

enligt punkt sju i likabehandlingsplanen precis som att de varken ska straffa eller förlåta när 

de berättar vad de vet för mobbaren, enligt Farstametoden och Pikas GBm. Olweus metod 

säger ingenting om detta. I slutet av samtalet tar personalen enligt punkt sju även upp frågan 

om vad mobbaren ska säga till sina kamrater att samtalet handlade om när de frågar. Detta 

kallas förespegling enligt Farstametoden. Förespegling används inte i Pikas Gemensamt-

Bekymmer-metod eller Olweus metod men tas upp i Österholmsmodellen.  

 
Det är viktigt att eleverna själva kommer med lösningar på problemet vilket tas upp i 

Farstametoden, Pikas GBm och Österholmsmodellen och i punkt sju. Olweus metod nämner 

inget om detta. Arbetet går vidare med att trygghetsteamet kallar mobbare och mobbad till ett 

gruppmöte. Att föra samman parterna finns med i Pikas GBm och i Österholmsmodellen men 

inte i Farstametoden eller Olweus metod. Föräldrarna ska informeras samma dag som 

mobbningsfallet uppdagades enligt skola 1. Enligt Farstametoden, Pikas GBm och 

Österholmsmodellen kan detta innebära att det fortsatta arbetet förstörs och de förespråkar 

istället att skolan väntar med att informera föräldrarna till efter att de individuella samtalen 
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genomförts. Uppföljande samtal genomförs senare veckovis med alla inblandade. Om 

mobbningen inte upphör ska skolledningen informeras och kontakt tas med andra 

myndigheter samt att skolans styrelse (Barn och Ungdomsnämnden) ska informeras, enligt 

Skola 1. Alla tre metoder förespråkar att ytterligare samtal genomförs vid ”återfall” av 

mobbning innan man går vidare med ärendet. Farstametoden och Österholmsmodellen tar upp 

att ytterligare åtgärder som inkopplandet av rektor, socialtjänst och polis kommer att tas vid 

upprepad mobbning. Pikas GBm och Olweus metod nämner ingenting om detta.  

 
Sammanfattningsvis blir slutsatsen att skola 1 till stor del arbetar utifrån stiftelsen Friends i 

sitt upptäckande och förebyggande arbete. Vad gäller arbetet med utredning och åtgärder 

baserar skola 1 sitt arbete på Pikas Gemensamt-bekymmer-metod, Farstametoden och 

Österholmsmodellen. Anledningen till att delar av alla tre metoder går att finna i skola 1: s 

arbete mot mobbning är att dessa metoder är nära knutna till varandra. Som tidigare nämnts är 

Farstametoden baserad på Pikas GBm och Östersholmsmodellen är baserad på både Pikas 

GBm och Farstametoden. Även kopplingar till Olweus metod går att göra. 

 
6.2 Skola 2 – Högstadieskola  

6.2.1 Resultat 

Skola 2 har en likabehandlingsplan på åtta sidor samt en enskild handlingsplan mot mobbning 

på tre sidor som de använder i sitt arbete (se bilaga 2, sidan 5-8 samt den enskilda 

handlingsplanen). Skola 2 beskriver sitt mer konkreta arbete mot mobbning under punkterna 

två och tre i sin likabehandlingsplan samt den enskilda handlingsplanen mot mobbning. Punkt 

två samt delar av den enskilda handlingsplanen innehåller skola 2: s mål och visioner 

(förebyggande, upptäckande) utifrån läroplanen, Lpo 94/98. Där talar de om skolans 

nolltolerans mot kränkande behandling och att alla medarbetare på skolan omfattas av 

ansvaret för såväl det förebyggande arbete mot mobbning som det akuta. Den tredje punkten 

samt delar av den enskilda handlingsplanen omfattar de metoder och strategier skola 2 

använder sig av. Där tar de upp vilka förebyggande och upptäckande åtgärder de använder 

sig av, sina rutiner vid incidenter samt arbetsordning vid akuta insatser och uppföljning. 

 
Skola 2: s förebyggande och upptäckande arbete innefattar ett arbete för goda relationer och 

en trygg skolmiljö. Detta sker bland annat genom att personal och elever organiseras i 

arbetslag där elevvård är en stående punkt på dagordningen vid lagens veckomöten. 

Arbetslagen arbetar förebyggande mot kränkningar bland annat genom att alla elever på 

skolan gör saker tillsammans, har fadderverksamhet eller andra gruppstärkande aktiviteter. 
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Klassföreståndarna samtalar regelbundet med eleverna och har till exempel utvecklingssamtal 

med dem. Elevernas föräldrar involveras i arbetet genom samtal, informationsmaterial och 

föräldramöten. Skolan har trivselregler som utformats av skolledningen och personal i samråd 

med elevrådet. Trivselreglerna införlivas hos eleverna genom återkommande diskussioner 

med lärarna angående de värderingar reglerna omfattar. Trivselreglerna tydliggörs genom 

upprepade samtal, påminnelser, affischer med trivselreglerna samt anslag i salarna. Eleverna 

får även genomföra värderings- och samarbetsövningar kopplade till värdegrundsfrågor 

kontinuerligt. Dessa ämnen återkommer även i en temadag som hålls årligen med fokus på 

just relationer och värderingar. Även andra gemensamma skolaktiviteter genomförs. I det 

förebyggande arbetet ingår även att skolan har ett rastvaktssystem där personalen har uppsikt 

över eleverna och knyter kontakter med dem. Det förebyggande arbetet utvärderas varje år av 

lärare, elever och föräldrar och skolans likabehandlingsplan revideras även av dessa årligen. 

Personalen fortbildas fortlöpande för att förbättra arbetet mot mobbning. 

 
Vid incidenter med kränkande behandling följer skola 2 fastställda rutiner. Om en elev 

kränker en annan elev eller om någon bryter mot trivselreglerna tas denna elev in för samtal 

med en lärare där de diskuterar att beteende är oacceptabelt samt vad och hur eleven kan göra 

för att förbättra beteendet. Vid allvarligare incidenter kontaktar läraren elevernas föräldrar. 

Fortsätter problemen tar läraren kontakt med elevens föräldrar om det inte redan är gjort. 

Klassföreståndaren kallar sedan förälder och elev till ett möte på skolan där eventuellt även 

någon från elevvårdslaget deltar. Återigen diskuteras att elevens beteende är oacceptabelt 

samt vad och hur eleven kan göra för att förbättra beteendet. Hur föräldern kan stödja eleven i 

detta tas även upp. Om problemen med eleven ändå fortsätter kallas elev och förälder till en 

elevvårdkonferens med klassföreståndaren, en skolledare samt någon från elevvårdslaget. Vid 

behov deltar även externa personer såsom resursteamet, BUP, socialtjänsten eller liknande. 

Åtgärderna dokumenteras och arkiveras i en elevvårdspärm.  

 
Skola 2 har även en antimobbningsgrupp bestående av personal från alla arbetslag. Övrig 

personal är välinformerad om gruppens arbete. När ett fall av mobbning upptäcks tar 

antimobbningsgruppen över fallet och arbetar med det utifrån en fastställd arbetsgång 

(utreder). Gruppen börjar med att samla information från den som berättat om mobbningen. 

Sedan talar man med mobbningsoffret för att se vad den eleven säger. Gruppen samlar här in 

all relevant information de får tag på och informerar sedan skolledning och klassföreståndare. 

Gruppen går vidare med att ha ett möte med den eller de som mobbar (åtgärdar). Mötet följs 
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upp med ytterligare möten med offret och med mobbarna (var för sig). Om mobbningen 

upphör informeras skolledningen av antimobbningsgruppen som i sin tur berättar för 

föräldrarna och fallet är därmed avslutat. Om mobbningen inte har upphört informeras 

skolledningen som informerar föräldrar och kallar till ett möte där elev, föräldrar, 

antimobbningsgruppen, skolkurator och skolledare deltar. Mötet följs återigen upp med möten 

med offret och med mobbarna (var för sig). Upphör mobbningen följer samma procedur 

ytterligare en gång där information ges till skolledning och föräldrar och fallet avslutas. Om 

mobbningen ännu en gång inte upphör informeras skolledningen som informerar föräldrar och 

gör en polisanmälan angående fallet. Om samma elev är delaktig i två konstaterade 

mobbningsfall (vilka kan vara oberoende av varandra) varnas eleven och informeras 

tillsammans med sina föräldrar om att ytterligare inblandning i mobbningsfall automatiskt 

kommer att leda till att en polisanmälan görs angående eleven. 

 
6.2.2 Analys 

Den tredje punkten samt delar av den enskilda handlingsplanen omfattar de metoder och 

strategier skola 2 använder sig av i sitt arbete mot mobbning. Där finns ett arbete för goda 

relationer och en trygg skolmiljö beskrivet precis som majoriteten av de beskrivna metoderna.  

 
Skola 2 använder sig inte av någon form av klasstödjare i sitt förebyggande och upptäckande 

arbete varvid Friends arbetsmodell (5.1.2), Mombusmodellen (5.1.3) och 

Österholmsmodellen (5.1.7) inte direkt kan knytas till skola 2. Tydliga paralleller går att dras 

mellan skola 2: s likabehandlingsplan och till Farstametoden (5.1.6). Skola 2 arbetar 

kontinuerligt mot mobbning (förebyggande, upptäckande) på olika sätt. Skolan har en 

antimobbningsgrupp (jfr behandlingsteamet) som arbetar både förebyggande och åtgärdande 

genom allmän information på skolan samt utreder mobbningsfall. Även en temadag kring 

mobbning genomförs årligen. All personal har kunskap om mobbning och även föräldrarna 

får information genom material och föräldramöten så som Farstametoden förespråkar. 

Personalen fortbildas fortlöpande. Skola 2 har även tydliga trivselregler, arbetslag, 

gemensamma aktiviteter för eleverna och fadderverksamhet. Klassföreståndarna samtalar 

regelbundet med eleverna, genomför värderings- och samarbetsövningar kopplade till 

värdegrundsfrågor och har utvecklingssamtal liksom Farstametoden hänvisar till allmänna 

klassamtal om mobbning samt övningar kring attityd och värderingar. Olweus tar upp förslag 

om en kontakttelefon att ringa vid behov, samarbete med hem- och skolaföreningar, införande 
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av miljöutvecklingsgrupper samt metoden ”inlärning genom samarbete” där inga av dessa 

förslag berörs i skola 2: s likabehandlingsplan. 

 
Arbetet i skola 2 vad gäller utredning och åtgärder stämmer inte helt överens med Pikas 

GBm (5.1.4) då man inte talar om att finna något gemensamt bekymmer vid samtalen med 

mobbarna. Inget ”toppmöte” genomförs där mobbare och mobbad träffas tillsammans för att 

lösa problemet som i Pikas GBm. Inte heller Österholmsmodellen och Olweus metod kan 

direkt kopplas till skola 2 då skolan inte tillämpar sanktioner vid mobbningsfall så som 

modellerna beskriver. Det är inte heller föreskrivet att en vuxen ska gå med mobbaren under 

rasterna för att markera mobbarens oacceptabla beteende vid upprepad mobbning så som 

Österholmsmodellen förespråkar. Olweus åtgärdsprogram mot mobbning (5.1.5) innefattar 

förslag om en studiedag som ska resultera i en handlingsplan mot mobbning. Skola 2 

tillämpar studiedagar (jfr temadagar) men har redan en handlingsplan.  

 
Vid incidenter med kränkande behandling följer skola 2 fastställda rutiner där eleven som 

kränkt en annan elev eller brutit mot trivselreglerna tas in för samtal där det oacceptabla 

beteendet diskuteras för att det ska få ett slut. Vid fall av mobbning har skola 2 en tydlig 

arbetsordning för utredning och åtgärder som stämmer väl överens med Farstametoden. Där 

börjar antimobbningsgruppen (jfr behandlingsteamet) med att samla in information om fallet 

från uppgiftslämnaren och offret. Skolledningen och klassföreståndare informeras om fallet 

precis som i Farstametoden. Just den här delen med att omgående informera skolledningen 

går inte att finna i någon av de andra metoderna i de teoretiska utgångspunkterna. 

Antimobbningsgruppen går vidare med att enskilt samtal med mobbarna samt ha 

uppföljningssamtal med dessa efter någon vecka. Även mobbningsoffret följs upp genom 

samtal liksom i Farstametoden. Om mobbningen upphör är fallet avslutat. Fortsätter 

mobbningen görs nya samtal med mobbare och mobbningsoffer enligt skola 2. Föräldrarna 

involveras i samtalen. Om mobbningen upphör är fallet avslutat. Är det så att mobbningen 

istället fortsätter åter igen kallas mobbaren med föräldrar till ett nytt möte. Beslut angående 

polisanmälan av mobbaren tas av skolledningen enligt skola 2: s likabehandlingsplan. Samma 

sak gäller i Farstametoden där polisanmälan och en eventuell förflyttning av mobbaren ses 

som en sista utväg. Samma sak gäller i Österholmsmodellen. Pikas GBm och Olweus metod 

nämner ingenting om detta.  
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Sammanfattningsvis blir slutsatsen att skola 2 till stora delar arbetar utifrån Farstametoden i 

sitt förebyggande och upptäckande arbete mot mobbning. Så är även fallet när det gäller 

utredning och åtgärder. Dock kan vissa paralleller dras till övriga metoder. 

 
6.3 Skola 3 – Gymnasieskola 

6.3.1 Resultat 

Skola 3 har en likabehandlingsplan på fyra sidor. I den beskriver de sin vision, sitt 

förebyggande och upptäckande arbete, utredning och åtgärder vid mobbning och kränkande 

behandling samt åtgärder vid rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. 

 
Visionen (förebyggande, upptäckande) för skola 3 innebär en trygg och hälsosam arbetsplats 

och de har tydliga trivselregler för att skapa en god atmosfär. Ingen form av mobbning, 

trakasserier eller annan kränkande särbehandling accepteras. Skolan beskriver även sitt arbete 

i enlighet med skollagen. Vad gäller det förebyggande och upptäckande arbetet beskriver 

skola 3 sitt arbete för att främja goda relationer och trygga läromiljöer. De förespråkar ett 

långsiktigt arbete som omfattar individ-, grupp- och skolnivå. En övergripande strategi ska 

hålla samman arbetet och integreras i det vardagliga skolarbetet. Skola 3 använder sig av 

enkäter, klassråd, mentorssamtal, hälsosamtal och utvecklingssamtal. I klasserna genomförs 

kontinuerligt diskussioner angående etik, moral, människors värde, jämställdhet mellan 

könen, relationer samt demokratins grunder. Personal och elever fortbildas regelbundet i 

ämnena. Temadagar hålls årligen. Elever och föräldrar informeras om skolans 

likabehandlingsplan och skolans arbete. Skola 3 har även elevskyddsombud som utbildas och 

träffas regelbundet. Deras uppgift är att observera eventuella fall av kränkande behandling. 

Skolhälsan består av skolsköterskor, kuratorer, studievägledare och specialpedagoger samt ett 

antimobbningsteam som alla arbetar förebyggande mot mobbning och annat kränkande 

beteende. Skola 3 anser att alla i skolan har ett ansvar och skyldighet att reagera mot 

mobbning och kränkande beteende. Om skolpersonal misstänker att en elev är utsatt för 

mobbning eller liknande har personalen en skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten.  

 
Vid olämpligt beteende (kränkande) från en elev ska denne omedelbart upplysas om att 

beteendet är oacceptabelt. Vid kännedom om att en elev far illa ska mentor, kurator eller 

rektor informeras (utredning, åtgärd). En tillbudsrapport och/eller mobbningsanmälan skrivs 

eventuellt. Skolans antimobbningsgrupp samråder med rektor och berörda personer hur man 

ska gå vidare med fallet och vilka åtgärder som ska vidtas. En utredning angående händelsen 

ska genomföras och omfatta förövare och offer. Händelsen och åtgärder dokumenteras och 
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följs upp. Vid allvarlig fara för liv och hälsa ska fallet rapporteras av rektor till 

Arbetsmiljöverket. Kränkningar som berörs av Brottsbalkens regler såsom misshandel, 

ofredande, olaga hot, förtal, sexuellt ofredande eller hets mot folkgrupp polisanmäls av rektor.  

 
Skola 3 har en antimobbningsgrupp som hjälper till att utreda och åtgärda fall av mobbning 

och annat kränkande beteende. Rektor ansvarar för beslut och åtgärder. Enligt åtgärdsplanen 

börjar arbetet med att antimobbningsgruppen kontaktar uppgiftslämnaren, vittnen samt offret 

för att samla information angående fallet. Fallet bedöms, analyseras och dokumenteras 

noggrant (vem, vilka, hur, när, hur ofta?). En tillbudsrapport och/eller mobbningsanmälan 

skrivs eventuellt. Sedan tar antimobbningsgruppen in alla parter på enskilda samtal och ett 

kontrakt eller överenskommelse tecknas vid behov. Föräldrar till elever under 18 år kontaktas. 

Vid elever över 18 år kontaktas föräldrar efter samtycke från eleven. De enskilda samtalen 

följs upp med ytterligare samtal och vid behov genomförs även klassamtal. Offret och 

föräldrar erbjuds hjälp genom samtal hos skolkuratorn. Rektor informerar alla inblandade om 

vilket resultat åtgärderna har gett. Om kontrakt eller överenskommelser inte hållits eller 

åtgärder inte gett önskade resultat tas beslut om hur arbetet ska fortsätta. Arbetet följs upp 

med ytterligare samtal och stödåtgärder.  

 
6.3.2 Analys 

Skola 3 har en vision om en trygg och hälsosam arbetsplats liksom majoriteten av de 

beskrivna metoderna (förebyggande, upptäckande). Skolan talar om ett långsiktigt 

förebyggande arbete som ska finnas på alla nivåer i skolan och vara en naturlig del i 

skolarbetet. Tydliga trivselregler ska bidra i arbetet. Liksom skola 2 har inte skola 3 någon 

form av klasstödjare exakt så som beskrivet i Friends arbetsmodell (5.1.2, Mombusmodellen 

(5.1.3) och Österholmsmodellen (5.1.7) (förebyggande, upptäckande). Skola 3 har däremot 

elevskyddsombud som träffas regelbundet och får utbildning. Deras arbete går ut på att 

observera om mobbning eller annan kränkande behandling förekommer i skolan. Det framgår 

däremot inte hur många dessa elevskyddsombud är och hur de blir utvalda. Enligt metoderna 

nämnda ovan ska det finnas representanter i varje klass och valen ska ske i varje klass genom 

anonyma omröstningar. En viss koppling till Friends, Österholmsmodellen och 

Mombusmodellen kan därmed göras. 

 
Skola 3: s arbete kan inte sammankopplas med Olweus förslag om en kontakttelefon att ringa 

vid behov, samarbete med hem- och skolaföreningar, införande av miljöutvecklingsgrupper 

samt metoden ”inlärning genom samarbete”. Farstametoden kan däremot tydligt kopplas till 
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skola 3. Den förespråkar enkätundersökningar för att ta reda på hur mobbningssituationen ser 

ut på en skola. Metoden tar även upp att all personal och föräldrar ska ha kunskaper om 

mobbning och hur man arbetar upptäckande och förebyggande. Samtal i klasserna samt 

attitydövningar och värderingsövningar ses som en viktig del i arbetet enligt Farstametoden. 

Skola 3 arbete kan kopplas till Farstametoden då den använder sig av enkäter, klassråd, 

mentorssamtal, hälsosamtal och utvecklingssamtal. Personal och elever fortbildas 

regelbundet. Samtal och diskussioner kring etik, moral, människors värde, jämställdhet 

mellan könen, relationer samt demokratins grunder hålls löpande i skolarbetet.  

 
I likabehandlingsplanen för skola 3 kan kopplingar göras till flera av metoderna på olika 

områden (utredning, åtgärd). Skolan har till exempel en antimobbningsgrupp vilket Pikas 

GBm, Farstametoden, Österholmsmodellen samt Olweus åtgärdsprogram mot mobbning 

förespråkar. Däremot stämmer inte heller skola 3: s arbete helt överens med Pikas GBm 

(5.1.4) då man inte talar om att finna något gemensamt bekymmer vid samtalen med 

mobbarna. Här genomförs inte heller något ”toppmöte” där mobbare och mobbad träffas 

tillsammans för att lösa problemet som i Pikas GBm. Inte heller Österholmsmodellen eller 

Olweus metod kan här direkt kopplas till skola 3 då skolan liksom skola 2 inte tillämpar 

sanktioner vid mobbningsfall så som modellerna beskriver. Det är inte heller föreskrivet att en 

vuxen ska gå med mobbaren under rasterna för att markera mobbarens oacceptabla beteende 

vid upprepad mobbning så som Österholmsmodellen förespråkar. Skola 3 genomför årligen 

temadagar men dessa kan inte kopplas till Olweus åtgärdsprogram mot mobbning (5.1.5) som 

innefattar förslag om en studiedag som ska resultera i en handlingsplan mot mobbning då 

skolan redan en handlingsplan.  

 
Skola 3 är mycket tydlig i sin likabehandlingsplan angående att mobbning och annat 

kränkande beteende som faller under brottsbalkens regler polisanmäls av skolan (utredning, 

åtgärd). Polisanmälan är något som Farstametoden och Österholmsmodellen tar upp men inte 

Pikas GBm eller Olweus åtgärdsprogram mot mobbning. Vid fall av mobbning och annat 

kränkande beteende har skola 3 en antimobbningsgrupp som hjälper till att utreda och 

åtgärda problemen. Där börjar antimobbningsgruppen enligt åtgärdsplanen med att samla 

information av vittnen och offret angående fallet (vem, vilka, hur, när, hur ofta?) precis som i 

alla fyra metoderna. Vidare bedöms, analyseras och dokumenteras fallet. En tillbudsrapport 

och/eller mobbningsanmälan skrivs eventuellt. Likt Farstametoden följer sedan ett arbete där 

antimobbningsgruppen tar in mobbningsoffer och mobbare på enskilda samtal. Ingenting i 
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likabehandlingsplanen nämns om att samtalen går ut på att mobbarna kommer på lösningar på 

problemen vilket förekommer i Pikas GBm, Farstametoden och Österholmsmodellen. Ett 

kontrakt eller överenskommelse tecknas vid behov likt Olweus åtgärdsprogram mot 

mobbning (jfr kommunikationskontrakt). Föräldrar till elever under 18 år kontaktas. Vid 

elever över 18 år kontaktas föräldrar efter samtycke från eleven. Hur föräldrar kontaktas 

enligt skola 3 stämmer överens med Farstametoden. De enskilda samtalen följs likt 

Farstametoden upp med ytterligare samtal. Om kontrakt eller överenskommelser inte hållits 

eller åtgärder inte gett önskade resultat tas beslut om hur arbetet ska fortsätta. Arbetet följs 

upp med ytterligare samtal och stödåtgärder precis som i Farstametoden. Rektor har ansvar 

enligt skola 3 för beslut och åtgärder liksom Farstametoden nämner.  

  
Sammanfattningsvis blir slutsatsen att skola 3 till stora delar arbetar utifrån Farstametoden i 

sitt förebyggande och upptäckande arbete mot mobbning. Angående det utredande och 

åtgärdande arbetet kan paralleller dras till alla av de nämnda metoderna i vissa delar. Dock 

kan kopplingar till Farstametoden göras genomgående i arbetet.  

 
6.4 Sammanfattande jämförelse av skolornas handlingsplaner mot mobbning 
 

Omfattning och form:  

Skola 1 har en mycket detaljerad och omfattande likabehandlingsplan på 19 sidor till skillnad 

från Skola 2 som har en mindre detaljerad likabehandlingsplan på åtta sidor samt en enskild 

handlingsplan mot mobbning på tre sidor som de använder i sitt arbete. Skola 3 har endast en 

fyra sidor lång likabehandlingsplan utan ingående detaljbeskrivningar. 

 
Förebyggande och upptäckande arbete:  

Skola 1 använder sig av Friends i sitt förebyggande och upptäckande arbete vilket tydligt 

framgår då de nämner detta i sin likabehandlingsplan och därmed görs inga paralleller till 

övriga metoder. En viktig del i Friends arbete är att varje klass har kompisstödjare som ska 

hjälpa till i arbetet mot mobbning vilket skola 1 har. Skola 2 nämner ingenting om varken 

Friends eller klasstödjare i sin likabehandlingsplan och därmed görs ingen parallell till 

Friends, Österholmsmodellen eller Mombusmodellen där klasstödjare har en central roll. 

Tydliga kopplingar kan istället göra till Farstametoden när det gäller skola 2. Skola 3 har 

elevskyddsombud vilket påminner om klasstödjare men det framgår däremot inte hur många 

dessa elevskyddsombud är och hur de blir utvalda och enligt de tre nämna metoderna ska 

klasstödjare utses genom anonyma val i varje klass. En viss koppling till Friends, 
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Österholmsmodellen och Mombusmodellen kan göras men sammanfattningsvis blir slutsatsen 

att skola 3 till arbetar utifrån Farstametoden. 

  
Utredande och åtgärdande:  

Skola 1 baserar sitt arbete på Pikas Gemensamt-bekymmer-metod, Farstametoden och 

Österholmsmodellen. Detta då dessa metoder är nära knutna till varandra och delar från alla 

tre går att finna i likabehandlingsplanen. Även kopplingar till Olweus metod går att göra. 

Skola 2 arbetar till stora delar utifrån Farstametoden i sitt utredande och åtgärdande arbete. 

Övriga metoder förekommer i delar av skola 2: s arbete. Angående det utredande och 

åtgärdande arbetet kan paralleller dras till alla av de nämnda metoderna i vissa delar när det 

gäller skola 3. Dock kan kopplingar till Farstametoden göras genomgående i arbetet.  

 
Slutsatsen av jämförelsen blir att det i stort sett går att dra paralleller mellan alla skolornas 

likabehandlingsplaner och alla de olika metoderna beskrivna i de teoretiska utgångspunkterna. 

Friends och Mombusmodellen förekommer främst i skolornas förebyggande och upptäckande 

arbete då metoderna i första hand beskriver just den delen av arbetet mot mobbning. Pikas 

Gemensamt-bekymmer-metod, Farstametoden och Österholmsmodellen förekommer i alla tre 

skolor och påminner om varandra vilket har grund i att metoderna bygger på varandra. Detta 

gör att de ibland är svåra att sära på i analysen. Olweus metod påminner i stora drag om de 

andra metoderna men kan främst urskiljas från de övriga genom sitt förebyggande och 

upptäckande arbete med förslag om till exempel kontakttelefon, miljöutvecklingsgrupper samt 

samarbete med Hem- och skolaföreningar. Farstametoden förekommer genomgripande i 

främst skola 2 och 3. Dock, som jag nämnt innan, kan paralleller göras mellan alla tre skolor 

och alla beskrivna metoder. 
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7. DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka metoder tre skolor baserar sina åtgärdsprogram 

mot mobbning på och jag tycker att jag utifrån min frågeställning har uppnått detta. Jag valde 

just detta syfte då jag själv inte sett någon liknande undersökning. 

 
Enligt mig är det just det förebyggande arbetet mot mobbning som är viktigast. Jag tror att 

det är väsentligt att genomgående arbeta med åsikter och värderingar genom återkommande 

diskussioner och värderingsövningar. Det handlar om att skapa en skolmiljö där eleverna är 

medvetna om andra människors värde och rätt att vara sig själva. Det är skolans ansvar att 

hjälpa eleverna att tillägna sig en livssyn och ett förhållningssätt där de respekterar andra 

människor som de är och inser alla människors rätt till ett tryggt och värdefullt liv. Detta 

gäller inte minst den del av livet som barn och ungdomar spenderar i skolan. Skoltiden upptar 

en stor del av en människas livstid och hur den tiden är påverkar människor på många sätt. 

Om en skola har en sådan inställning att de verkligen vill motverka mobbning och därmed 

satsar både tid och andra resurser på detta kan de komma långt i arbetet. Jag anser att det 

handlar om att genomgripande införa strategier mot mobbning i skolan där man arbetar på 

alla plan (elever, lärare, övrig personal, föräldrar) och har en god organisering i arbetet, vilket 

även de flesta nämnda metoder förespråkar. Genomgående finns drag av Farstametoden i alla 

de tre skolornas förebyggande och upptäckande arbete. Alla tre skolor tillämpar ett 

förebyggande och upptäckande arbete på olika sätt enligt sina likabehandlingsplaner. Dock är 

det endast skola 1 som använder sig av klasstödjare exakt så som beskrivet i ett antal av 

metoderna då de tillämpar Friends metod. Skola 3 har elevskyddsombudsmän vilket 

påminner om elevstödjare. Skola 2 nämner ingenting att de har något liknande. Jag tycker att 

just eleverna spelar en stor roll i det förebyggande och upptäckande arbetet då det ofta är 

elever som bevittnar mobbning och inte lärare eller andra vuxna. Om elever görs delaktiga i 

arbetet genom att till exempel vara en form av klasstödjare, kanske elever känner ett större 

ansvar och en större medverkan i arbetet mot mobbning enligt mig.  

 
I det utredande och åtgärdande arbetet beskriver alla tre skolor vikten av att ingripa 

omgående vid mobbning baserat på alla metoder och det håller jag med om. En utredning där 

alla parter skyddas och inte utpekas eller straffas anser jag vore det bästa. Ett 

antimobbningsteam på skolan och polisanmälan vid mobbningsfall anser jag är självklart. 

Detta tar dock inta alla metoder upp. I det utredande och åtgärdande arbetet kan paralleller 

dras till Pikas Gemensamt-bekymmer-metod, Olweus metod och Österholmsmodellen. Dock 
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anser jag att kopplingarna genomgående är lite starkare till Farstametoden där de andra 

metoderna inte helt passar in, vilket jag visar på i analyserna. Att all skolpersonal agerar 

utifrån en förutbestämd arbetsordning och är enade i sitt arbete är enligt mig avgörande. Det 

ska finnas en klar ansvarsfördelning som underlättar arbetet för alla parter. Men i samband 

med det utredande och åtgärdande arbetet tycker jag det är vikigt att även påpeka vikten av 

det uppföljande arbetet där skolan kontrollerar på olika sätt att mobbningen verkligen har 

upphört. Det räcker inte med att göra detta efter bara några veckor, jag tycker det ska ske 

flera gånger under en längre tid. Mobbningen kan ju faktiskt återkomma efter en längre tid.  

 
Sammanfattningsvis anser jag att just dessa tre skolors handlingsplaner inte skiljer sig 

speciellt mycket åt när det gäller vilken metod de baserar arbetet på. Det finns delar av alla 

metoder i alla tre skolors likabehandlingsplaner. Frågan är om det beror på att metoderna 

påminner mycket om varandra eller om det är så att jag har tolkat dem lika? I analysen var 

jag i vissa fall tvungen att peka på mycket små detaljer för att skilja metoderna åt där jag 

istället kanske borde ha påpekat att handlingsplanerna påminner om båda metoderna. I andra 

delar har jag inte tagit upp dessa detaljer utan dragit mer generella paralleller. Så här i 

efterhand känner jag att en sammanfattning av varje metod där metodens tydligaste 

kännetecken nämns hade kunnat underlätta analysen. Men eftersom metoderna påminner om 

varandra hade jag även här varit tvungen att peka på särskilda detaljer för att skilja 

metoderna åt.  

 
Vad gäller likabehandlingsplanernas omfattning och form skiljer sig skolorna mycket åt. 

Innan jag samlande in likabehandlingsplanerna från skolorna hade jag uppfattningen att dessa 

planer var mycket omfattande och detaljerade, vilket enligt mig just skulle spegla deras 

betydelse för arbetet mot mobbning. När jag såg variationen i materialet blev jag förvånad. 

Men med det säger jag ingenting om att skolor inte gör ett lika bra arbete mot mobbning bara 

för att de inte har en omfångsrik handlingsplan. De kan ju ha en mycket kompetent personal 

som genomför ett bra arbete utan att de beskriver arbetet detaljerat i en plan. Skola 1 har en 

mycket omfattande likabehandlingsplan där de ingående beskriver sin organisation och sitt 

arbete mot mobbning. Skola 2 har inte en lika omfattande plan för lika behandling och skola 

3: s plan är jämförelsevis tunn med få detaljer. Varför det är på det här viset? Satsar skolorna 

mer på arbetet mot mobbning i de lägre klasserna än i de högre? Eller är det bara så att man 

anser att man måste vara mer tydlig i sin likabehandlingsplan i de lägre klasserna så att 

barnen och eleverna förstår bättre? Är det då så att skolorna med högre klasser anser att de 
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inte behöver ge en lika tydlig förklaring och arbetsbeskrivning för att eleverna är så vuxna 

vid det laget att de förstår vad arbetet mot mobbning innebär och leder till? Svar på dessa 

frågor är svåra att ge och därmed vore det intressant att göra en studie av detta där man 

intervjuade berörd skolpersonal för att se deras syn på det hela. Viktigt att säga är att just 

förekomsten av en likabehandlingsplan på en skola i sig inte innebär att skolan utövar ett 

arbete mot mobbning. Planen gör ju ingen nytta om ingen använder den praktiskt.  

 
Skoltiden utgör en stor del av människors liv och de flesta fall av mobbning förekommer just 

i skolans värld. Alla skolor måste ha likabehandlingsplaner och dessa baserar de på olika 

metoder. Handlingsplanerna är till för att förebygga, upptäcka, utreda och åtgärda mobbning, 

vilket i vissa fall kanske till och med räddar liv. Jag tycker att det är anmärkningsvärt i detta 

sammanhang att metoderna inte utvärderas utförligt innan skolor innefattar dem i sitt arbete. 

Jag tog med de metoder som är vanligast i svenska skolor men det säger ju ingenting om hur 

bra metoderna är. Jag har endast hittat information om några av metodernas effektivitet och 

kritik mot metoderna förekommer endast i några av fallen. Betyder det att skolorna antar 

metoderna utan att veta om de verkligen kommer att fungera och utan att se till deras fördelar 

och nackdelar? I samband med detta tycker jag det är viktigt att påpeka att metodernas effekt 

måste utvärderas av någon utomstående, objektiv person, och inte av metodens grundare som 

enligt mig är subjektiv. Utvärdering och kritisk granskning av dagens metoder gynnar alla i 

skolan och kan enligt mig endast leda till ett bättre arbete mot mobbning. 

 
En vidare, omfattande, undersökning där man undersöker vilka metoder skolor i Sverige 

generellt använder sig av samt eventuella skillnader mellan olika klasstadierna i den frågan, 

vore en intressant studie. Det jag även funderar över är vem som egentligen skapar 

likabehandlingsplanerna på skolorna. Det står i skollagen att rektorn har det yttersta ansvaret 

för arbetet mot mobbning på skolor men jag ställer mig frågande om det verkligen är just 

rektorn som ”knåpar ihop” skolans handlingsplan. Är det en ensam lärare som skriver den 

eller kanske flera lärare tillsammans? Antimobbningsteamet? Skolsköterskan eller 

skolkuratorn? Sedan undrar jag även hur likabehandlingsplanen skapas. Vad jag har förstått 

så finns det riktlinjer för vad som ska ingå i planen men ingen tydlig mall i övrigt och vilken 

metod som tillämpas är valfritt. Vem väljer metoden? Var hämtar skolorna information om 

metoderna och hur väljer man metod? Det här anser jag vore en intressant studie där lärare 

och övrig skolpersonal kan få komma till tals.  
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2. INLEDNING 
Skola 1:s förskola och skolas plan för lika behandling bygger på den lag som antagits 
av riksdagen och som trädde i kraft 2006-04-01. Skola 1:s förskola har haft en konfliktlösningsplan. 
Skola 1:s skola har haft Etikplan, Konfliktlösningsmodell och Förväntningar som alla 
innefattar mycket av arbetet för lika behandling. 
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Lika behandling handlar om alla människors lika värde och rätt till lika behandling 
oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller andra skäl. 
Denna plan skall vara ett redskap för att uppfylla lagens krav likaväl som den skall vara ett 
verktyg för att främja lika behandling och förebygga samt motverka trakasserier och annan 
kränkande behandling mot barn och vuxna. 
 
Alla kan hjälpas åt 
I verksamheten 
Barn, elever och alla förskolans och skolans medarbetare kan göra mycket för att alla barn, 
elever och vuxna skall uppleva en trygg arbetsmiljö. 
Kraven i likabehandlingslagen att ingen skall kränkas ställer stora krav på både förskola, 
skola och hem. Vi behöver samarbeta väl för att barn, elever och vuxna ej skall uppleva 
kränkande ord och handlingar. 
Att berätta om kränkande behandling är inte skvaller, det är att hjälpa den som är utsatt för 
den kränkande behandlingen. 
Verksamheternas medarbetare berättar aldrig varifrån de får sin information utan löser 
problemet så att ingen utpekas eller drabbas. 
 
Hemma 
Visa tydligt för ditt barn att du inte accepterar att kränkande behandling förekommer. 
Om förskola, skola och hem klart tar avstånd från kränkande behandling får detta en 
positiv inverkan på barnen. 
Prata med ditt barn om kränkande behandling. Är det någon i klassen som är utsatt? Är 
någon ensam och utfryst? 
Ta kontakt med aktuell verksamhet om någon berättar att något barn, elev är utsatt. Vi kan 
alla hjälpas åt att skapa en miljö i förskola och skola där alla trivs och är trygga. På så sätt 
bidrar vi till att barnen i Skola 1 bidrar till freden i världen! 
 
Diskriminering 
Diskriminering bygger ofta på fördomar som medför att vi inte behandlar andra människor 
utifrån sina personaliga förutsättningar utan utifrån vad vi tror är kännetecknande för en 
viss grupp eller en viss person. Ur Riktlinjer för arbetet med likabehandlingsplaner från 
Jämo, m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DEFINITIONER och BEGREPP 

• Barn - Den som deltar i förskoleverksamhet eller skolbarnomsorgen. 
• Elev - Den som utbildas. 
• Personal – Förskolans och skolans anställda medarbetare. 
• Trygghetsgrupp – en grupp medarbetare som värnar tryggheten, utreder incidenter, 
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                dokumenterar och fattar beslut. 
 
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 
människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en 
eller flera. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer – när som helst. En kränkning 
kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar 
utförs av och drabbar såväl barn som vuxna. Den som uppger att han/hon blivit kränkt 
måste tas på allvar. 
 
Trakasserier eller annan kränkande behandling kan ta sig uttryck 

• i nedsättande tillmälen, 
• nedsvärtning, förtal och ryktesspridning, 
• förlöjligande eller förnedrande uppförande som t.ex. negativa kommentarer om 

               utseende eller beteende. 
 
Kränkningar kan vara 

• fysiska, t.ex. att blir utsatt för slag eller knuffar 
• verbala, t.ex. att bli hotad eller tilltalad med hora, bög eller ord med anknytning till 

              hudfärg eller handikapp 
• psykosociala, t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning 
• text- och bildburna, t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms 

 
Kränkningar kan ta sig uttryck som 
• Mobbning – en person blir utsatt för upprepade negativa handlingar eller kränkande 
             tilltal av en eller flera personer som medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker 
             tillfoga en annan skada eller obehag. 
 
• Diskriminering – ett barn eller en elev blir missgynnad i förhållande till andra om 
             missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
             trosuppfattning, sexuell läggning eller av andra skäl. 
 
• Indirekt diskriminering – ett barn eller en elev missgynnas genom att till synes 
             neutrala reglertillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt. Detta 
             gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av 
             ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. 
 
• Annan kränkande behandling innefattar ett uppträdande som, utan att vara 
             trakasserier kränker ett barns eller elevs värdighet 
 
• Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och 
             som har samband med någon av de fem diskrimineringsgrunderna kön, etnisk 
             tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller andra skäl. 
 
• Främlingsfientlighet är rädsla för, stark motvilja mot grupper som definieras genom 
              fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakterisktika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 
Övergripande mål 
Alla barn och elever känner trygghet, utvecklar sitt självförtroende samt visar hänsyn och 
ömsesidig respekt mot andra barn, elever och vuxna. 
 
Respekt för varandra och alla människors lika värde är det som skall råda i alla 
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verksamheter i Skola 1:s förskola och skola. Ansvaret för att motverka diskriminering 
och kränkande behandling omfattas av rektor såväl som alla medarbetare. 
 
Ur Läroplan för förskolan Lpfö98 och Läroplan för obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. 
Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta 

är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen/ 

är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 

… 

Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation. 

… 

Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

Insatser. 

 

Mål ur Lpfö 98 och Lpo94 
Förskolan ska sträva efter att varje barn/elev utvecklar (Lpfö -98) 
- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 
- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 
   hjälpa andra. 
- sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman 
   och livsfrågor i vardagen. 
- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social, eller etnisk bakgrund. 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev (Lpo -94) 
- utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande 
   grundade på kunskaper och erfarenheter. 
- respekterar andra människors egenvärde. 
- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
   bidrar till att bistå andra människor. 
- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
   handla också med deras bästa för ögonen. 
 
Alla som arbetar i förskolan ska (Lpfö -98) 
- visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i 
   förskolan där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet. 
- Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
  missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 
 
Alla som arbetar i skolan ska (Lpo -94) 
- medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 
   för människor också utanför den egna gruppen. 
- i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor. 
- aktivt motverka trakasserier och förryck av grupper. 
- visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. 
  Rektor/biträdande rektor ansvarar för 
- att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolan/skolans handlingsplan 
   för lika behandling samt förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. 
 
Skola 1:s förskola och skolas värdegrund 
När eleverna lämnar Skola 1:s förskola & skola efter skolår 6 
_ ska de ha upplevt att leken är ett redskap för att skaffa sig kunskap 
_ ska de ha en nyfikenhet på kunskap samt känna arbetsglädje 
_ ska varje barn ha fått möjlighet att utveckla respekt för sig själv, sina 
   medmänniskor samt för vår värld så att han/hon kan gå vidare i ett lärande liv 
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_ ska eleverna känna att vuxna har sett dem och lyssnat till dem 
 
Mål för verksamhetsåret/läsåret 
_ Etikplanen revideras till likabehandlingsplan. I revideringen deltar elever, förskolans 
   och skolans medarbetare och föräldrar. En föräldragrupp utsedd genom  
   Föräldraföreningen går igenom remissplanen. Planen diskuteras i Skolrådet. 
   Elevrådet och Friendsgruppen deltar också i revideringen. 
_ EU-projekt kring genusfrågor startas i ett av förskolans arbetslag under 2006/2007. 
_ Utbildning i ART för skolans medarbetare under hösten 2006. ART startar med eleverna vårterminen 2007. 
_ Utbildning i ART för förskolans medarbetare under vårterminen 2007. 
_ Rutiner skapas för att synliggöra trygghetsteamet. 
_ Friendsgruppen, representanter för skolans elever i skolår 3-6, skolans medarbetare 
   och föräldrar får utbildning genom stiftelsen Friends steg 2. 
_ Gruppstärkande lekar och teambuilding övningar används regelbundet i alla delar 
   av verksamheten. 
 
Mål ur förskolans kvalitetsredovisning: 
_ Att varje barn ska utveckla en tilltro till sig själv. Jag är viktig! 
_ Att bekräfta och bemöta barnens olika känslor 
_ Att vi respekterar varandra, bemöter varandra på ett trevligt sätt 
 
Mål ur skolans kvalitetsredovisning 
_ Eleverna respekterar andra människors egenvärde 
_ Eleverna använder ett trevligt språk i sitt samspel med varandra och med vuxna 
 
Ansvar 
Pedagogerna ansvarar för 
_ barn/elevhälsan i sin grupp 
_ att regelbundet samtala med barnen/eleverna om deras rätt att bli sedda och 
    bekräftade och vara trygga i förskolan/skolan 
_ att en god kontakt finns med föräldrarna 
_ att regelbundet genomföra observationer 
_ att dokumentera barns utveckling 
_ att skriva individuella utvecklingsplaner för sina elever 
_ att regelbundet genomföra utvecklingssamtal 
 
Arbetslaget ansvarar för 
_ att regelbundet samtala om barnelevhälsa 
_ att uppmärksamma om något barn/elev är utanför gruppen 
_ att i arbetslaget föra gemensamma samtal kring hur arbetslaget kan visa varandra 
   främjande och förebyggande arbete samt stödja varandra när incidenter inträffar. 
_ Att vid behov diskutera och omfördela resurser 
_ Att skapa rutiner för att barn/elever och föräldrar får information om 
   förskolans/skolans policy och planen för lika behandling när nya barn/elever tas 
   emot i verksamheten 
 
Rektor och biträdande rektor ansvarar för 
_ att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans/skolans handlingsplan 
   för lika behandling. Arbetet sker i dialog med medarbetare, barn/elever och föräldrar. 
_ Att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning 
   och rasistiska beteenden bland barn/elever och anställda 
_ att om personal misstänks för kränkning av ett barn eller en elev ska rektor ansvara 
   för utredningen. Information till hemmen skall ske så snart som möjligt. 
_ Att genomföra psykosociala arbetsmiljöronder 
 
God lärandemiljö 
För att skapa en god lärandemiljö arbetar vi aktivt och målinriktat för att främja ett positivt 
klimat i gruppen samt förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. 
Följande insatser integreras som en naturlig del i verksamheten, är långsiktigt och 
genomförs på individ, grupp och verksamhetsnivå. 
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_ Återkommande, ständiga insatser 
Förskolan 
- observationer, samtal/intervjuer 
- möten av olika slag för att komma till rätta med problematik kopplad till 
värdegrundsfrågor 
- arbetslaget ansvarar för att barn/elever i behov av särskilt stöd anmäls till 
   förskolans barnhälsogrupp respektive skolans elevhälsogrupp 
- stimulera barnen i deras jagutveckling, för att de med stigande ålder och mognad 
   ska upptäcka andras behov och önskningar – jag – du – vi 
- gruppstärkande lekar 
- hjälper barnen att utveckla sin förmåga att läsa andra sociala signaler och bli 
   tydligare i sina egna 
- ge förutsättningar för god lek med vuxenstöd vid behov 
- ge leken tydliga ramar 
- bekräfta goda beteenden och bromsa/hindra beteenden som är respektlösa 
- hjälp till barnen att hitta nya strategier genom att ställa konkreta frågor till varandra 
   på ett socialt accepterat sätt 
- visa barnen på strategier för att säga ja och säga nej 
- visa barnen hur man kan känna igen och urskilja känslor t.ex. nu ser jag att du är 
   arg/ledsen/rädd etc. 
- möjliggöra för barnen att utveckla sin kroppsuppfattning så att de kan förstå sig 
   själva och varandra 
- arbeta med de sociala färdigheterna 
- använda massage 
- arbete med värderings och tillitsövningar 
 
Skolan 
- Skolsköterskan finns tillgänglig på skolan bestämda tider 
- Tar upp frågeställningar kopplade till det sociala klimatet i klassråden, elevrådet, friendsgruppen 
- Enkätresultat återkopplas till klasslärare för arbete i klassen 
- Vid oenighet/konflikter får alla inblandade barn prata och berätta om händelsen 
   utifrån sitt perspektiv. Personalen handleder barnen till en lösning på problematiken. 
- Personalen är tydlig med att vi har nolltolerans mot kränkande handlingar 
- Stimulera barnens förmåga att läsa andras sociala signaler och bli tydliga i sina egna 
- bekräfta goda beteenden och bromsa/hindra beteenden som är respektlösa 
- Visa barnen på nya strategier genom att ställa konkreta frågor till varandra på ett socialt accepterat sätt 
- visa barnen på strategier för att säga ja och säga nej 
- arbeta med de sociala färdigheterna 
- använda massage 
- arbete med värderings och tillitsövningar 
 
 
_ ART, Aggression Replacement Treatment 
Skola 1:s förskola och skola har valt att utbilda sig i ART för ett gemensamt och aktivt 
värdegrundsarbete. ART består av tre fristående men kompletterande delar som riktar sig 
till vad vi tänker, säger, gör och känner. 
- Social färdighetsträning/beteendemässig del 
- Etisk och moraliskt resonerande/kognitiv del 
- Ilskekontroll träning/emotionell del 
ART bygger på att de vuxna fångar upp olika vardagssituationer som inträffar bland barnen 
och använder dem i rollspel. Metoden är förebyggande genom att den fokuserar på det goda 
som händer i den sociala samvaron och ger modeller för det som ger positiva ringar i det 
sociala samspelet. 
_ Friends –kompisstödjare i skolan 
Att vara i Friendsgruppen är ett hedersuppdrag. Eleverna i årskurs 3-6 utser representanter 
i Friendsgruppen. 
En Friendsrepresentants uppgift är 
- I första hand att vara en god kamrat 
- Att bry sig om dem som är ensamma och verkar stå utanför 
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- Att protestera om någon kränker eller är dum mot någon annan 
- Att snabbt kontakta någon vuxen på skolan när de upptäcker kränkningar 
- Att så långt man orkar förebygga tråkningar och bråk - men aldrig med våld. 
- Att regelbundet träffas och samarbeta med den lärare som är ansvarsperson för 
arbetet med Friendsgruppen. 
 
_ Teambuilding 
Varje år har vi teambuilding om vänskap där livsfrågorna är centrala och vårt sociala 
samspel är i fokus. Teambuilding har särskilt fokus i början av varje läsår men förekommer 
i form av lekar under hela året och speciellt i utomhusaktiviteter. 
Teambuildingövningar handlar om 
- Att uppleva trygghet 
- Roller … att våga vara sig själv 
- Att bry sig om andra och sin omgivning 
 
_ Empati och etik i förskolan 
Personalen är lyhörda och observanta på barnens signaler för att snabbt vara med och 
vägleda barnen i deras utveckling att tyda andra barns och vuxnas ”signaler”. Barn behöver 
ibland den vuxnes språkliga hjälp att se och förstå vad som händer i samspelet mellan 
andra barn. 
I förskolan använder man sig av etiska samtal och lekar ofta i samlingen. I följande insatser 
finns främjande och förebyggande ständigt närvarande. 
- samlingsstundens uppmärksamhet på gruppen och individen 
- alla möten mellan vuxna och barn 
- etikfrågor hålls levande i alla grupper 
- barnsamtal 
- verksamhetens klimat av öppenhet och ärlighet 
 
_ Empati och etik i skolan 
Tillsammans med barn och elever arbetar vi främjande och förebyggande med bland annat 
följande: 
- Elevsamtal 
- Enkäter med återkommande intervall 
- Fortlöpande arbete med attityder och värderingar 
- verksamhetens klimat av öppenhet och ärlighet 
- Samtal kring sociala mål 
- Trivselregler 
- Klassråd 
- Elevråd 
- Tjej- och killgrupper för samtal om sociala färdigheter och Livet. 
 
 
_ Förskolans och skolans medarbetare arbetar förebyggande i/via/genom 
- Alla möten med barn och elever 
- Träning i empati och arbete med etik 
- Etikfrågor är levande i grupperna/klasserna. 
- Konferenser och möten 
- Föräldramöten 
- Barnhälsogrupp/Elevhälsogrupp 
- Trygghetsgrupp i skolan – består av ett fåtal vuxna som träffas regelbundet för att 
  främja allas trygghet 
- Pedagoger ute under barnens/elevernas utomhusaktiviteter och raster 
 
 
_ Hemmen kan bidra med 
Slösa med uppmuntran för positiva och trevliga bemötanden. 
Föräldrar bidrar genom att lyssna till sitt barn, prata med barnet och vara observanta på 
sitt barn. Samtalen kan handla om saker som inträffat men också om reaktioner på Tvprogram. 
Lyssna hur barnet upplever sin omvärld men var också tydlig med era egna etiska 
värderingar som förälder. 
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Vad gör du om du misstänker att ditt barn är utsatt för mobbing? 
- Kontakta förskolepersonal, skolpersonal, skolsköterska eller rektor om du 
  misstänker att ditt barn är utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. 
- Det är av avgörande betydelse att hemmet och skolan har en öppen dialog och 
  känner stöd i varandra. 
- Samtala med ditt barn men inte mer än barnet vill. Gör något trevligt tillsammans  
  med ditt barn. 
Vad gör du om du upptäcker att ditt barn mobbar andra? 
- Det är oerhört viktigt att beteendet bryts direkt. Att kränka någon innebär, om det 
  inte stoppas att barnet lär sig att man har rätt att bära sig illa åt mot andra. 
- Kontakta klasslärare, kurator, skolsköterska eller rektor på skolan 
- Prata om gott kamratskap och positivt ledarskap 
- Uppmuntra positiva beteenden. 
 
_ Rättigheter och skyldigheter 
Barnens/Elevernas rättigheter 
- Känna sig trygga 
- Bli sedda och lyssnade till 
- Få hjälp att reda ut konflikter 
- Att få vara den man är 
- Att veta vem man kan vända sig till 
Barnens/Elevernas skyldigheter 
- Vara en god kamrat 
- Följa förskolans/skolans regler – se bilaga 
- Berätta för en vuxen om någon far illa 
- Berätta för en vuxen när något inte känns bra 
Alla medarbetares rättigheter 
- Att känna sig trygga 
- Att bli respekterade och lyssnade till 
Alla medarbetares skyldigheter 
- Att aldrig acceptera negativt beteende 
- Att sätta gränser och ingripa 
- Att vid varje enskild kränkning göra en bedömning av hur allvarlig kränkningen 
  är. Kränkningen skall upphöra då den vuxne uppmanar barnet eleven att sluta. 
- Vid grov kränkning - mobbning, stryptag, våld mm – skall direkt kontakt tas med 
  trygghetsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensutveckling verksamhetsåret 2006/2007 
ART-utbildning i förskola och skola. Utbildningen består av 8 tillfällen med 
inlärningspsykologi samt träning av modellövningar. Utbildningen leds av psykologerna 
Xxxxxx Xxxxx och Xxxxx Xxxxxx från resursteamet. 
Föreläsning om Barn och våld 
Föreläsning om Att möta föräldrar 
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Två medarbetare i förskolan för utbildning av resursteamet för att kunna vara till hjälp i 
arbetslagen på förskolan i arbetet med barn i behov av stöd och stimulans. 
Friendsutbildning steg 2. Utbildningen riktas mot friendsgruppen, elever i skolår 3-6, 
medarbetarna, trygghetsteamet och föräldrarna 
 
 
5. HUR UPPTÄCKER VI 
Följande rutiner finns för att tidigt upptäcka kränkande behandling: 
_ Alla medarbetares uppmärksamhet för vad som händer runt barnen/eleverna 
_ Regelbundna möten med barnhälsogruppen och elevhälsogruppen 
_ Regelbundet barnhälsoprat och elevhälsoprat i arbetslagen 
_ Friendsgruppens arbete 
_ Trygghetsgruppens arbete 
_ Medarbetare som är med barnen utomhus och uppmärksammar det som händer 
_ Elevrådsmöten 
_ Utvecklingssamtal 
_ Barn och elevsamtal 
_ Självvärderingar för eleverna inför utvecklingssamtal 
_ Vi skaffar oss kunskap om den aktuella situationen i verksamheten genom 
   kontinuerliga kartläggningar som samtal med barnen i förskolan, skoltempen, 
   mobbningsenkät och föräldraenkäter. Skoltempen ges i varje klass fyra gånger/år 
   för att mäta av hur eleverna trivs, är delaktiga och hur de har det med sina 
   kamrater. Skoltempen bygger på att läraren följer upp resultatet med sin klass och 
   tillsammans med klassen sätter högre och högre mål. 
 
6. HUR VI UTREDER 
Så snart förskolan eller skolan får kännedom om att kränkningar har eller kan ha inträffat 
skall uppgifterna utredas. Utredningen skall alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte 
och övriga inblandade. 
Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt 
och den/de som utövat kränkningen. Ur Skolverkets Allmänna råd 
En kränkning är inte en objektiv handling, utan något som sker i relation mellan två parter. 
Det finns dels en avsikt att kränka (hos den som kränker) men viktigare är att den andre 
känner sig kränkt. Den som blir utsatt har också ett ansvar för sin reaktion. Tänk därför på 
det normala maktförhållandet. Den part som har mer makt har ett större ansvar för 
situationen. Vuxna har normalt mer makt än barn/elever. Därför är det allvarligare när 
vuxna kränker barn/elever än det omvända. Eftersom två parter är inblandade måste 
åtgärder riktas mot båda. 
 
Generellt 
_ Utredning av kränkning 
_ Dokumentation 
_ Åtgärdsplan 
_ Uppföljning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. HUR VI ÅTGÄRDAR 
Disciplinära åtgärder enl. skollagen/Nolltolerans 
1. Direkt tillsägelse – personal uppmanar eleven att ändra sitt beteende 
2. Om detta inte hjälper skall föräldern kontaktas 
3. Om beteendet fortsätter ska frågan anmälas till rektor och tas upp i en 
    elevvårdskonferens där elevens föräldrar är närvarande. Elevvårdskonferensen gör 
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    en handlingsplan för att finna lämpliga åtgärder anpassade till elevens individuella 
    förhållanden. 
4. Om detta inte hjälper ska elevvårdskonferensen anmäla förhållandet till styrelsen för 
    utbildningen (Barn- och Ungdomsnämnden i Nyköpings Kommun) för övervägande 
    om lämplig åtgärd. 
 
Akuta insatser 
När ett barn eller en elev berättar att hon/han har blivit utsatt för diskriminering eller 
annan kränkande behandling ska vi utreda och förhindra fortsatt kränkning, detta gäller 
kränkningar mellan barn/elever samt mellan personal och barn/elever. Utredning skall ske 
så snabbt som möjligt och belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt 
och den/de som utövat kränkningen. 
 
När en medarbetare får kännedom om eller upptäcker kränkningar skall rutinerna i 
Disciplinära åtgärder användas. 
Vi kan aldrig acceptera ett svar som ”Jag skojade bara”. Skoj som kränker är inte skoj! Här 
är det svårt för barnen som får idéer till skoj genom bland annat massmedia. I massmedia 
glorifieras kränkningar mellan människor och människor lockas att skratta åt kränkningar. 
Här behöver barnen hjälp av alla oss vuxna att förstå att sådant beteende inte är 
acceptabelt. 
 
Vi kan aldrig acceptera ett svar som ”Hon/han får skylla sig själv”. Barnen behöver få hjälp 
att hitta sätt att bemöta ett dåligt beteende på ett konstruktivt sätt. Detta tror vi att vi skall 
delvis skall kunna påverka genom ART-arbetet. 
 
Trygghetsteamet ansvarar för åtgärder när akuta situationer uppstår. I trygghetsteamet 
ingår 
 
_ Rektor 
_ Minst två medarbetare 
_ Skolsköterska vid möjlighet 
 
När något barn använder våld, stryptag kallas föräldrar till ett möte med ansvarig personal 
och rektor snarast för att tillsammans upprätta en åtgärdsplan för hur vi skall hjälpa barnet 
till bättre strategier i mötet med andra. 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• AKUT KONFLIKTLÖSNINGSPLAN 
Personalen som samtalar med barnen i en konflikt, vilken konflikt som helst, lyssnar på ett 
barn i taget. Det är viktigt att den vuxne förhåller sig opartisk och att tar reda på fakta. Den 
vuxne handleder barnen i att förstå sammanhanget och hur olika parter i konflikten 
upplevde det. Alla barnen har sin egen sanning och måste få hjälp att se varandras. 
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VID MOBBNING 
 
Ta reda på fakta 
Samtala med den 
utsatte/utsatta 
Var en lyssnare 
 

 
Vad har hänt? 
Vem? 
Vilka? 
Var? 
När? 
Tag reda på detaljer 
 

 
Den andra parten kallas till 
trygghetsteamet utan att veta 
något i förväg. 
Om många är inblandade 
kallas de en och en, en dag då 
alla är på plats 
 

 
Jag vet att du… 
Jag accepterar inte att du skadar andra. 
Vad tänker du göra för att få ett slut på… 
När tänker du börja… 
Avtala ny tid 
Vad ska du säga till kamraterna 
 

 
Möte med båda parter 
 

 
Framställ problemet och låt barnen/eleverna komma 
med förslag till lösningar 
 

 
Informera hemmen samma 
dag om konflikten/händelsen 
 

 

 
Uppföljande samtal 
 

 
Med den utsatta/utsatte 
Med ledaren 
Med medhjälparna 
 

 
 
Barn kränker barn 
_ Den som ser eller hör något rycker in och berättar sedan för ansvarspedagogen. 
_ Rektor/bitr. rektor informeras och samlar information. 
_ Ansvarspedagogen dokumenterar 
_ Rektor/bitr. rektor utreder och föräldrar kontaktas 
_ Arbetslaget skriver en åtgärdsplan tillsammans med rektor/bitr. rektor och föräldrar 
_ Uppföljningssamtal med ansvarspedagogerna varje vecka 
_ När kränkningen har upphört informeras de berörda och föräldrarna 
 
Elev kränker elev 
_ Den som ser eller hör något rycker in och berättar sedan för klassläraren/trygghetsgruppen. 
_ Trygghetsgrupp och skolledning informeras 
_ Trygghetsgruppen övertar ärendet 
_ Trygghetsgruppen samlar information från uppgiftslämnaren, dokumenterar och utreder. 
_ Trygghetsgruppen samtalar med den/de som utsatts för kränkning 
_ Trygghetsgruppen samtalar med den/de kränkande utan föregående varning. 
    Information till samtligas föräldrar samma dag per telefon. 
_ Uppföljningssamtal med den kränkte varje vecka och kränkaren/kränkarna efter 1v, sedan 2 v. 
_ När kränkningen har upphört informeras de berörda och föräldrarna 
_ Om kränkningen inte upphör Skolledningen informeras och kontakt tas med andra 
   myndigheter samt information till skolans styrelse, Barn och Ungdomsnämnden. 
 
Medarbetare kränker barn/elev 
Händelser som kan komma ifråga att reagera på är bland annat följande 
_ Kränkande tillmälen 
_ Sårande skämt 
_ Sarkasmer och ord som eleverna inte förstår, men känner olust inför 
_ Nedvärderande kommentarer 
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_ Jämförelser med andras prestationer 
_ Fysiskt våld 
Skolledningen samtalar snarast med berörd medarbetare när elev eller förälder anser att 
kränkning ägt rum. 
Samtalet dokumenteras. 
Skolledningen ordnar ett möte mellan elev och föräldrar och berörd medarbetare. 
Uppföljning sker med elev/föräldrar inom en vecka. 
Eventuell vidare handläggning avgörs efter uppföljningen. 
 
Elev kränker en medarbetare 
_ Den vuxne avvisar kränkningen och markerar att kränkningen är oacceptabel. 
_ Tillsägelse. 
_ Vid upprepade kränkning mot samma person har läraren och eleven ett allvarligt 
    samtal. 
_ Skolledningen samtalar snarast med den vuxne. 
_ Skolledningen samtalar snarast med eleven. 
_ Skyddsombudet informeras. 
_ Samtalet dokumenteras. 
_ Elevens hem kontaktas. 
_ Uppföljningssamtal inom en vecka. 
_ Eventuell vidare handläggning avgörs efter uppföljningen. 
_ Exempel på ytterliggare åtgärder är elevvårdskonferens, hjälp från resursteam eller 
   information till styrelsen. 
 
Medarbetare kränker medarbetare 
_ Samtal mellan chef och berörda parter, först var för sig sedan tillsammans. 
_ Om kränkningarna inte upphör skall vidare hjälp sökas hos Nyköpings Hälsa eller 
   hos företagshälsovården 
 
8. UTVÄRDERING 
Planen för lika behandling är ett aktivt verktyg i förskolans och skolans verksamhet som 
följs upp och revideras varje år. Dokumentationen redovisas i enhetens kvalitetsredovisning. 
Utvärdering av organisation, arbetssätt och arbetsklimat sker kontinuerligt genom 
intervjuer och enkäter, självvärderingar, medarbetarsamtal och reflectmätning. 
 
9. KOMMUNIKATION 
_ Alla barn/elever, föräldrar och medarbetare ska känna till planen för lika 
   behandling. I början av vårterminen 2007 lämnas planen till föräldragrupp för 
   synpunkter och kommentarer. I början av vårterminen 2007 har trygghetsgruppen 
   ett samtal med varje elev enskilt för att tydliggöra planen för lika behandling och 
   konsekvenser vid oacceptabelt beteende. 
_ Alla ska känna till trygghetsteamet och hur man når dem. 
_ Genomgång av planen görs med alla medarbetare inför varje nytt läsår. 
_ Nyanställda under året får planen presenterad för sig. 
_ Nya elever får planen presenterad av klassläraren, ansvarspedagogen 
_ Föräldrarna informeras på första föräldramötet varje läsår. 
_ Eleverna får information av lärarna. 
_ Enkätresultaten analyseras och bearbetas i Elevhälsogruppen, i klasserna med 
   elever och med föräldrar i skolråd. 
_ Barnhälsogruppen/Elevhälsogruppen utvärderar och förankrar planen i 
   personalgruppen. 
_ Förskolans och skolans vision och målsättning presenteras vid läsårets början. 
 
 
10. TILLSYN 
Huvudmannen för verksamheten eller rektorn är skyldig att på uppmaning av en 
ombudsman eller av Statens skolverk lämna de uppgifter som förhållandena i verksamheten 
som kan vara av betydelse för tillsynen. De nedan nämnda ska inom sina respektive 
ansvarsområden se till att denna lag följs: 
_ Statens skolverk, Barn- och elevombudet för likabehandling (BEO) 
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_ Jämställdhetsombudsmannen (JämO) 
_ Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) 
_ Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) 
_ Handikappombudsmannen (HO) 
 
11. LITTERATUR 
Trygghet, respekt och ansvar – Regeringens proposition 2005/06:38 
Lagen om Likabehandling 2006:67 
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av 
kränkande behandling. 
 
12. TRYGGHETSGRUPP, SKOLA 
Trygghetsgruppen sammanträder regelbundet och vid behov. 
I trygghetsgruppen ingår 
Rektor Xxxxxx Xxxxxx 
Förskollärare Xxxxxx Xxxxxx 
Lärare Xxxxx Xxxxxx 
Lärare Xxxxx Xxxxxx 
 
13. BARNHÄLSOGRUPP 
Barnhälsogrupp i förskolan träffas regelbundet. I gruppen ingår 
Biträdande rektor Xxx Xxxxx 
Förskollärare Xxxxx Xxxxx 
Förskollärare Xxxx Xxxxxx 
Förskollärare Xxxxxx Xxxxxxxxx 
Samt berörd medarbetare 
 
14. ELEVHÄLSOGRUPP 
Elevhälsogruppen i skolan träffas regelbundet. I gruppen ingår 
Rektor Xxxxxx Xxxxxx 
Skolsköterska Xxxxxx Xxxxxx 
samt medarbetare från de olika klasserna vid olika tillfällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTREDNING VID 
KRÄNKANDE BEHANDLING 

 
 
Barnets/Elevens namn: _________________________________________________ 
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Klass/grupp: _______________ 
 
 
 
Utredare: __________________________________________________ 
 
Händelse: ____________________________________________________ 

              □ se bilaga 
 
      
 
 
Datum 

 
Insatser 

  

 
ÅTGÄRDSPROGRAM 

 
Barnets/Elevens namn: _________________________________________________ 
 
Klass/grupp: _______________ 
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Upprättat 
 
Datum ______________________ Tid __________________________ 
 
Av _______________________________________________________ 
 
1. Analys 
 
 
 

_ se bilaga 
 
2. Mål 

 
 

 
_ se bilaga 

 
 
3. Åtgärder 

 
 
 
 
_ se bilaga 

 
 
4. Uppföljning 

 
 
 
 
_ se bilaga 

 
 
 
 
Underskrifter: 
 
___________________________               _____________________________ 
Elev                                                 Vårdnadshavare 
____________________________   _____________________________ 
Klasslärare     rektor 
 
 
 
 

DAGBOKSLOGG 
Vid händelse 
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Skall alltid innehålla: 
 
Datum, tid 
Namn på inblandade barn 
Namn på den som skriver 
Fakta som Vem, vilka, var, när, hur 
Lämnas till rektor som genast tar upp det med 
trygghetsteamet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EX. på KALLELSE TILL ELEVVÅRDSKONFERENS 
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Nn, förälder 
Nn, förälder 
Nn, skolsköterska 
Nn, klasslärare 
 
 
 
 
Kallelse till Elevvårdskonferens 20 november 2004 kl. 8.00 i rektors rum 
 
Ang. Kalle Kallesson xxxxxx-xxxx 
 
Med anledning av att………………………………………..ser vi vikten av att i en 
Elevvårdskonferens ta fram en handlingsplan för att ………………………….. 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Xxxxxxx Xxxxxxxx 
rektor 
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1. Inledning och syfte 
 
Så säger lagen 
Skolan skall vara en trygg miljö för alla elever. Det är en rättighet för elever att inte bli 
diskriminerade eller kränkta på annat sätt. Ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt och 
aktivt skydd. Verksamheten skall därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att 
förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. Varje verksamhet ska ha en 
likabehandlingsplan som skall revideras varje år. I planen skall planerade åtgärder redovisas. 
Huvudmannen, eller den huvudmannen utser, skall utreda och förhindra fortsatta trakasserier 
och annan kränkande behandling om en elev anmäler att han eller hon har blivit utsatt för 
detta. Skadestånd kan utgå om ansvariga i verksamheten inte följer lagens skyldigheter. Det är 
viktigt att eleverna och föräldrarna får information för att kunna påverka och bli delaktiga i 
arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling.  
 
Definitioner 
Lagen innehåller : 

• Förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.  

 
Kränkande behandling: 

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 
människors lika värde. En kränkning är uttryck för makt och förtryck. 
Kränkningar kan vara 
• fysiska, t ex att bli utsatt för slag och knuffar 
• verbala, t ex att bli hotad 
• psykosociala, t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning 
• text- och bildburna medel, t ex klotter, brev och lappar, e-post 
En viktig utgångspunkt är att alltid ta den som uppger att hon eller han blivit kränkt på allvar. 
En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Om kränkningen 
sker vid upprepade tillfällen, är det fråga om mobbning. 
 
Mobbning:  

Mobbing är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid, blir utsatta för 
negativa handlingar från en eller flera individer. 

 
 
Direkt diskriminering 

En elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av ovanstående 
diskrimineringsgrunder.  
 
Indirekt diskriminering 

En elev får inte missgynnas genom till synes neutrala ordningsregler som i praktiken blir 
diskriminerande.  
 
Instruktioner att diskriminera 

Ledningen för en verksamhet får inte ge order eller instruera om att någon ska diskrimineras. 
 
Trakasserier 

Personalen får inte bete sig på ett kränkande sätt gentemot en elev.  
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Annan kränkande behandling 

Kan vara mobbning, misshandel, ofredande och olaga hot. Det är eleven som avgör om 
beteendet är en kränkande handling.  
 
Förbud mot repressalier 

Förbudet gäller bestraffning av en elev som har anmält någon ansvarig person för kränkande 
behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelse av lagen.  
 
Vem ser till att lagen följs? 

Skolverket har ett särskilt ansvar för att se att den nya lagen följs. På grund av det har en ny 
funktion inrättats: Barn – och elevombudet för likabehandling inom Skolverket. Till sin hjälp 
har Barn –och elevombudet Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
(HomO) och Handikappsombudsmannen (HO).  
 

Bevisbördan 

Bevisbördan delas med den nya lagen.  
Den första regeln gäller vid diskriminering och repressalier. Om den som företräder eleven 
visar på faktiska omständigheter som ger anledning till att tro att diskriminering eller 
repressalier har förekommit, är det huvudmannen som ska motbevisa att något sådant har 
förekommit.  
Det andra fallet gäller när en elev anser sig utsatt för trakasserier eller annan kränkande 
behandling av en annan elev. Om den som företräder eleven kan visa att barnet har blivit 
utsatt, ska huvudmannen för verksamheten bevisa att alla skäliga åtgärder har vidtagits för att 
förebygga eller förhindra behandlingen.  
 
Preskriptionstid 

Två tidsfrister gäller.  
För direkt diskriminering, indirekt diskriminering och repressalier är preskriptionstiden två år. 
För trakasserier eller annan kränkande behandling gäller preskriptionslagen vilket i allmänhet 
ger en längre preskriptionstid.   
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2. Vision och mål 
 
Vision 
På Skola 2 skall ingen elev utsättas för kränkande behandling. 
 
Mål 
Diskriminering eller annan kränkande behandling är absolut förbjuden på Skola 2. Ansvaret 
för att sådana tendenser motverkas omfattas av såväl skolledning som personal. 
 
Våra grundläggande mål är att: 

• skoldagen och skolmiljön skall vara trygg för alla. 
• ingen skall utsättas för kränkande behandling. 
• all personal skall vara medveten om att kränkande behandling kan förekomma och ha 

kunskap om hur den skall förebyggas och stoppas. 
• när kränkande behandling uppstår ska skolan ha en beredskap för att lämpliga åtgärder 

genast sätts in så att detta upphör. 
• elever, personal och föräldrar gemensamt skall känna ansvar för att upptäcka 

kränkande behandling.  
 
Preciserade mål för läsåret: 
 

• En ännu större andel elever än föregående läsår skall uppge att de trivs på Skola 2 
  
• Mobbning skall upptäckas och mobbning skall upphöra 

 
Dessa mål har uppgivits i kvalitetsredovisningen. 

 
3. Metoder och strategier 
 
Förebyggande insatser 

• Skolans verksamhet och organisation skall utformas på ett sätt som främjar goda 
relationer och trygga närmiljöer. Detta görs bl.a. genom att organisera personal och 
elever i arbetslag. Elevvård är en stående punkt på dagordningen under arbetslagens 
veckomöten.   

• Arbetslagen har ett gemensamt ansvar för arbetet med att förebygga kränkande 
behandling. Detta kan ske genom t ex arbetslagsdagar där elever i olika åldrar haft 
gemensamma aktiviteter, fadderverksamhet, äventyrsbanor eller att elever 
iordningställt ett uppehållsrum.  

• Klassföreståndarna samtalar regelbundet med sina elever, har kontakt med 
vårdnadshavarna och genomför utvecklingssamtal. 

• Vårdnadshavarna involveras i arbetet. Ett informationsmaterial med skolans regler och 
rutiner har delats ut till samtliga elever/föräldrar vid läsårsstarten. Detta material har 
även tagits upp av klassföreståndarna vid de föräldramöten som genomfördes vid 
läsårsstarten. På föräldramöten kan man t ex diskutera vad som kan göras för att öka 
trivseln i elevgrupperna och stärka sammanhållningen. 

• Trivselreglerna har utformats av skolledning och personal och därefter presenterats för 
elevrådet som ställt sig bakom reglerna. Ett viktigt inslag i arbetet med att få eleverna 
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att omfattas av de värderingar som framkommer i trivselreglerna är de återkommande 
diskussionerna mellan lärare och elev. Upprepade samtal, påminnelser, skapande av 
affischer med trivselreglerna på är några insatser som görs. I vissa arbetslag anslås 
reglerna i salarna. 

• Viktiga inslag är att personal på skolan har ett rastvaktsschema. Under personalens 
rastvakt skapas relationer till elever, även till sådana elever som personal inte 
vanligtvis träffar i klassrummet.  

• Varje morgon hälsas eleverna välkomna av två personer i personalen som står vid 
valvet. 

• Värderings- och samarbetsövningar. De nya eleverna i år 7 genomför 
värderingsövningar under början av höstterminen. Arbetet leds av personal från 
elevvårdslaget. Ytterligare värderingsövningar genomförs sedan kontinuerligt under 
elevernas år på Skola 2. Vid behov genomförs ytterligare övningar med vissa 
elevgrupper. Under övningarna arbetar elever och personal med frågor som kopplas 
till värdegrundsfrågor.  

• På Skola 2 genomförs årligen en temadag kallad ”Xxxxx bryr sig”. Dagen fylls av 
aktiviteter med fokus på relationer och värderingar. Dagen leder till att elever genom 
valda aktiviteter arbetar med uppgifter som ökar deras kunskap om värdegrunden och 
känslan av samhörighet med skolkamrater. 

• Personal från skolan har besökt en by i Guatemala. Utifrån detta har Skola 2 
genomför Operation Guatemala där elever arbetat under en dag och skänkt 
inkomsterna till skolan i byn.  

•  Personal, elever och vårdnadshavare skall årligen utvärdera det förebyggande arbetet. 
•  Likabehandlingsplanen revideras av personal, elever och vårdnadshavare. 
•  Övergången från år 6 till år 7 kan upplevas som svår för många elever. Därför    

samverkar Skola 2 med avlämnande skolor enligt en fastställd, väl     
känd, plan. Arbetet med övergången påbörjas v. 50 med ett möte mellan personal på  
Skola 2 och klasslärare från avlämnande skolor i Xxxxxxxxxs  
område. 

 
 
Rutiner vid incidenter 
Personalen på Skola 2 agerar enligt fastställda rutiner om någon utsätts för kränkande 
behandling. 
 
• När någon av skolans elever kränker någon på skolan eller bryter mot trivselreglerna    

agerar personalen utifrån skolans påföljdshierarki: 
 

o Samtal med läraren: 
- Jag är inte nöjd med ditt beteende. 
- Vad skall du göra för att det skall bli bättre? 
- Hur skall du göra för att det skall bli bättre? 

           Vid allvarligare förseelser kontaktar läraren eller klassföreståndaren hemmet. 
 

o Vid fortsatta problem kontaktar klassföreståndaren hemmet om så inte redan är 
gjort. 
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o Klassföreståndaren kallar vårdnadshavare och elev till möte på skolan. Där deltar 
klassföreståndare och vid behov någon från elevvårdslaget. 
- Vi är inte nöjda med ditt beteende. 
- Vad skall du göra för att det skall bli bättre? 
- Hur skall du göra för att det skall bli bättre? 
- Hur kan förälder/vårdnadshavare hjälpa eleven att ändra sitt beteende? 

 
o Vid fortsatta problem kallas vårdnadshavare och elev till elevvårdskonferens (evk). 

Vid en evk deltar eleven, vårdnadshavaren, en skolledare, klassföreståndare samt 
representanter från elevvårdslaget. Vid behov kallas externa personer (resursteam, 
BUP, socialtjänst etc.). 

 
Åtgärder som vidtas dokumenteras och arkiveras i elevvårdspärmen i valvet. 

 
• Skolan har en levande handlingsplan mot mobbning och en väl fungerande 

antimobbningsgrupp. Gruppen består av personal från samtliga arbetslag. Övrig personal 
är väl bekant med antimobbningsgruppens arbete och därför är man snabb med att 
informera gruppen om mobbningstendenser. Detta leder till att sådana tendenser får små 
möjligheter att växa till långvarig mobbning. När personal, elev eller vårdnadshavare 
upplever att någon elev utsätts för mobbning så agerar antimobbningsgruppen utifrån en 
fastställd arbetsgång (se bilaga 1). Samtliga medlemmar i grupper får utbildning i den 
modell som tillämpas.  

 
• Om personal misstänks ha kränkt en elev skall skolledningen ansvara för utredningen. 

Information till vårdnadshavarna skall ske så snart som möjligt. Vid behov kallas fackliga 
förtroendemän till möten mellan skolledning och den person vars agerande är under 
utredning. 

 

 
4. Uppföljning och utvärdering 
 
Likabehandlingsplanen är ett verktyg i skolans verksamhet som skall följas upp och revideras 
årligen. Arbetet och måluppfyllelsen redovisas i Skola 2:s kvalitetsredovisning. Utvärdering 
av organisation, arbetssätt och arbetsklimat sker genom muntlig och skriftlig utvärdering med 
elever, skriftlig utvärdering med vårdnadshavare, arbetslagens utvärderingar, 
medarbetarsamtal och kommunens årliga arbetsmiljömätning. 
 
Mål att utvärdera under läsåret 2006-2007 

• En ännu större andel elever än läsåret 2005-2006 (96,5%) skall uppge att de trivs på 
Skola 2  

• Mobbning skall upptäckas och mobbning skall upphöra 
• Likabehandlingsplanen skall göras känd bland elever och vårdnadshavare 
• Likabehandlingsplanen skall revideras av personal, elever och vårdnadshavare 
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Bilaga 1 
 
Arbetsordning (som antimobbningsgruppen arbetar efter) 
1. Samla information från uppgiftslämnaren 
2. Samla information från mobbningsoffret. 
3. Samla bakgrundsinformation. 
4. Informera skolledning och klassföreståndare. 
5. Samtala med mobbaren/na 
6. Uppföljningsmöte (efter 1-2 veckor) med mobbningsoffret. 
7. Uppföljningsmöte (efter 1-2 veckor) med mobbarna. 
 
8. Mobbningen har upphört 

- Skolledningen informeras av antimobbningsgruppen 
- Skolledningen informerar berörda vårdnadshavare 
    

9. Fallet avslutat 
 
10. Mobbningen har inte upphört 

- Skolledningen informeras av antimobbningsgruppen 
- Skolledningen informerar berörda vårdnadshavare och kallar till möte med elev, 

vårdnadshavare, representant från antimobbningsgruppen, skolkurator och 
skolledare. 

 
11. Uppföljningsmöte (efter 1-2 veckor)  med mobbningsoffret. 
 
12. Uppföljningsmöte (efter 1-2 veckor) med mobbarna. 
 
13. Mobbningen har upphört del två 

- Skolledningen informeras av antimobbningsgruppen 
- Skolledningen informerar berörda vårdnadshavare 
 

14. Fallet avslutat 
 
15. Mobbningen har inte upphört del två 

- Skolledningen informeras av antimobbningsgruppen 
- Skolledningen informerar berörda vårdnadshavare och skolan gör en polisanmälan 
 

 
Om samma elev förekommer vid två konstaterade mobbningsfall (vilka kan vara oberoende 

av varandra) kommer följande att ske: Eleven varnas och tillsammans med vårdnadshavare 

informeras de om att inblandning i ytterligare mobbningsfall automatiskt leder till en 

polisanmälan från skolans sida.  

När mobbningen upphört är ärendet/fallet avslutat 
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BILAGA 2 DEL 2 
 

Skola 2:s 
handlingsplan 

mot 

MOBBNING 
 

Målsättning 
 

Skolan strävar i enlighet med läroplanen ( Lpo-94)  mot att  

”ingen skall i skolan utsättas för mobbning och tendenser till trakasserier skall 

aktivt bekämpas". 
I de fall då vårdnadshavare eller någon annan vuxen misstänker att en elev utsätts för 

mobbning är det viktigt att skolans ledning eller antimobbningsgruppen omedelbart kontaktas. 

 

Mobbning 
 

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. Kränkningen sker vid upprepade tillfällen, oftast dagligen, 

och över viss tid. Tiden kan variera från några veckor till månader, ibland år. 

Upprepningen, den systematiska kränkningen och offrets försvarslösa attityd är 

det som skiljer mobbning från konflikt. Spontant bråk mellan fysiskt och 

psykiskt jämnstarka eller enstaka trakasserier är inte mobbning. 

 

Handlingsplan 
 

För att komma tillrätta med mobbning som företeelse delas handlingsplanen in i 

tre delar enligt nedanstående: 

 

• Förebyggande åtgärder 

• Akuta insatser och uppföljning 

• Arbetsordnig 
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Förebyggande åtgärder 
 

• Rastvakt. Vid lunchtid och under raster då många elever rör sig i 

korridorerna skall vuxentillsyn finnas. 

 

• Klassråd, elevråd.  

 

• Gemensamma skolaktiviteter. Allaktivitetsdagar, temadagar, idrottsdagar.  

• Arbetslag – elevvård 

 

• Fortbildning av personal. 

 
Genom att vi ökar våra kunskaper och vår medvetenhet om mobbningsproblem, och 
engagerar oss i problematiken, kan vi också utveckla klara regler mot mobbning och 
ge ett skydd till de elever som mobbas. 

 

• Information till föräldrar/vårdnadshavare 

 
Skola 2:s  handlingsplan mot mobbing delas ut till alla elever i samband med 
läsårsstarten i häftet ”Välkommen till Skola 2”. 

 
Med vårt förebyggande arbete vill vi stärka elevens självkänsla och öka deras självtillit. 

 

Akuta insatser och uppföljning 
 

Vid upptäckt mobbning kontaktas skolans antimobbningsgrupp som utreder 

fallet för att mobbningen skall upphöra. 

 

Arbetsordning (som antimobbningsgruppen arbetar efter) 

 
16. Samla information från uppgiftslämnaren 

 

17. Samla information från mobbningsoffret. 

 

18. Samla bakgrundsinformation. 

 

19. Informera skolledning och klassföreståndare. 

 

20. Samtala med mobbaren/na 

 

21. Uppföljningsmöte (efter 1-2 veckor) med mobbningsoffret. 
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22. Uppföljningsmöte (efter 1-2 veckor) med mobbarna. 

 

23. Mobbningen har upphört 

- Skolledningen informeras av antimobbningsgruppen 

- Skolledningen informerar berörda vårdnadshavare 

    

24. Fallet avslutat 

 

25. Mobbningen har inte upphört 

 

 

 

- Skolledningen informeras av antimobbningsgruppen 

- Skolledningen informerar berörda vårdnadshavare och kallar till möte 

med elev, vårdnadshavare, representant från antimobbningsgruppen, 

skolkurator och skolledare. 

 

26. Uppföljningsmöte (efter 1-2 veckor)  med mobbningsoffret. 

 

27. Uppföljningsmöte (efter 1-2 veckor) med mobbarna. 

 

28. Mobbningen har upphört del två 

- Skolledningen informeras av antimobbningsgruppen 

- Skolledningen informerar berörda vårdnadshavare 

 

29. Fallet avslutat 

 

30. Mobbningen har inte upphört del två 

- Skolledningen informeras av antimobbningsgruppen 

- Skolledningen informerar berörda vårdnadshavare och skolan gör en 

polisanmälan 

 

 
Om samma elev förekommer vid två konstaterade mobbningsfall (vilka kan vara oberoende 

av varandra) kommer följande att ske: Eleven varnas och tillsammans med vårdnadshavare 

informeras de om att inblandning i ytterligare mobbningsfall automatiskt leder till en 

polisanmälan från skolans sida.  

 

När mobbningen upphört är ärendet/fallet avslutat 
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