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1. Inledning 

I Sverige vilar det offentliga skolväsendet på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår 

fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 

för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §). Ett 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bör alltid föregås av en analys av den 

aktuella situationen och de möjligheter som finns för att skapa förändring. Då stärker man 

också förutsättningarna för att åtgärderna ska bli framgångsrika (www.lagen.nu). I linje med 

detta gör skolverket en genomgripande nationell kvalitetsgranskning för att kartlägga 

strategierna som skolor har för att kämpa mot mobbning och ”andra kränkande beteenden” 

(BRÅ & Skolverket, 2001). 

Arbetet mot mobbning i de svenska skolorna regleras av lagar. Dessa lagar har förändrats i 

takt med den utveckling som skett i de svenska skolorna vad gäller kunskap angående 

mobbningsproblematiken. Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen med 

diskrimineringslagen (2008:567). De regler som avser annan kränkande behandling har förts 

in i ett nytt kapitel i skollagen, 14 Kap. Detta lagliga skydd innefattar mobbning. Varje skola 

har skyldighet att upprätta två årliga planer där det ska framgå hur skolan ska agera när 

mobbning uppstått, en plan mot kränkande behandling. Detta regleras i 14 Kap 8§ Skollagen 

och skolan skall även upprätta en likabehandlingsplan. Denna plan stadgas i 3Kap 16§ 

Diskrimineringslagen. I lagen framgår även att det är huvudmannen som har både handlings- 

och utredningsplikt (Dahlkwist, 2010). 

Enligt 14 Kap 7§ har rektorn huvudansvaret när det gäller upprättande av plan, de planerade 

åtgärderna ska sedan redovisas, följas upp och ses över varje år. Det är Statens skolinspektion 

som har tillsynsansvaret. Det är här värt att nämna att begreppet mobbning inte längre 

används i juridisk mening men att det ingår i termen kränkande behandling (Dahlkwist, 2010).  

Skolverkets riktlinjer för värdegrundsarbete reglerar hur skolorna skall utforma 

styrdokumenten och arbetet mot kränkande behandling. Termen värdegrund berör främst 

relationer människor emellan och hur vi behandlar varandra. Begreppet infördes under 1990-

talet. I dagens läroplaner är det centralt och begreppet värdegrund ska genomsyra all 

verksamhet i förskolan och i skolan. De värden som framhålls och som det är viktigt att 

http://www.lagen.nu/


Mittuniversitetet  C-Uppsats, 15 hp  

Examinator: Ingrid Byberg Författare: Elisabeth Barstowe, Carin Källström 

4 

 

förmedla är: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta"( 

www.skolverket.se). Forskning har visat att systematiska program mot mobbning i skolan är 

effektiva. Man har funnit att det i genomsnitt är 23 procent färre som mobbar och 17 procent 

färre som blir utsatta för mobbning då det bedrivs någon typ av åtgärdsprogram mot 

mobbning, jämfört med om det inte finns sådan verksamhet. Dessa resultat är baserade på en 

undersökning som Brå låtit göra med senaste 25 årens samlade internationella forskning. 

Komponenter som visar sig öka chanserna för positiva effekter på antalet elever som mobbas 

är att åtgärdsprogrammen riktas till elever från 11 år och äldre, att de bedrivs under relativt 

lång tid och intensivt engagerar lärare och föräldrar. Andra viktiga komponenter som ökar 

chansen för goda resultat är till exempel disciplinära sanktioner, system med kamratstöd, 

stärkt personalsamarbete och rastvaktssystem (www.bra.se). 

Skolinspektionen har gjort en utvärdering av arbetet mot mobbning i svenska skolor, man har 

funnit att det inte fungerar som det ska. Som exempel kan nämnas att 8 av 10 skolor saknar en 

plan för hur personalen ska arbeta förebyggande och agera i akuta situationer 

(www.kommunledningen.se). Även Olweus har gett mycket av arbetet mot mobbning i de 

svenska skolorna underkänt. Han anser att skolorna sällan tar del av den forskningsbaserade 

kunskap som finns runt mobbning. Att låta skolpersonal lösa mobbningsproblemen med egna 

metoder kan enligt Olweus ibland till och med leda till ökad mobbning. Han vill avråda från 

att använda hemmasnickrade antimobbningsprogram som han anser kan göra mer skada än 

nytta, de kan i värsta fall leda till ökad mobbning. Mobbning är inte en konflikt mellan två 

jämnstarka parter. Därför bör inte skolpersonal försöka medla mellan mobboffer och mobbare 

för detta kan skuldbelägga offret. En medlare ska inte ta parti moraliskt, vilket blir omöjligt 

vid mobbning (Specialpedagogik 05/2002). Här kan man också se till en avhandling som 

gjorts i Umeå där man undersöker hur skolan som organisation påverkar klimatet på skolan. 

Där har man kommit fram till att kultur och struktur lever i symbiotiskt förhållande och 

förändringar i strukturen måste även följas av förändringar i kulturen, annars kan en mindre 

förändring orsaka förvirring som påverkar klimatet på skolan negativt. Kort sammanfattat kan 

man säga att nya normer och värderingar måste utvecklas för att matcha den ändring i 

strukturen som införts (Ahlström, 2009). Det finns inga rekommenderade bra 

tillvägagångssätt att ändra en mobbares handlande. Det man istället kan göra är att förbättra 

skolmiljön och se till att mobbning leder till negativa konsekvenser för den som mobbar, 

säger Dan Olweus. Det blivit allt vanligare att man använder evidensbaserade program mot 

http://www.skolverket.se/
http://www.bra.se/
http://www.kommunledningen.se/
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bland annat mobbning, alltså program som har en dokumenterad effekt men alla idéer är inte 

goda idéer. Det räcker inte heller med bara erfarenhet utan det handlar om konsekvent 

erfarenhet, alltså forskningsbaserade kunskaper om bekämpning av mobbning, säger Dan 

Olweus så för att stoppa eller begränsa mobbning på en skola krävs ett långsiktigt och erfaret 

arbete (Specialpedagogik 05/2002). 

 

Mobbning är ett allvarligt socialt problem som kan leda till allvarliga konsekvenser. I 

årsskiftet 1982/83 inträffade exempelvis en händelse i Norge som fick stor uppmärksamhet i 

media. Tre pojkar i 10-14 årsåldern begick självmord och detta berodde med stor sannolikhet 

på den allvarliga mobbning de utsatts för. Detta ledde till upprörda diskussioner i media och 

de ledde så småningom fram till en landsomfattande kampanj mot mobbning i de norska 

grundskolorna. Kampanjen inleddes hösten 1983 (psykologtidningen, 7/1988).  En liknande 

händelse inträffade på Bredgårdsskolan i Strömsund lördagen den 5 maj 2001 då en elev tog 

sitt liv. Även denna händelse fick stor massmedial uppmärksamhet. I slutet av 2000 gjordes 

anmälningar om skolan till både Arbetsmiljöinspektionen och Myndigheten för 

skolutveckling (www.av.se).   

1.1 Syfte  

Utifrån komponenterna i Olweusprogrammet hitta gemensamma komponenter i de nationella 

värdegrundsriktlinjerna och värdegrundsarbetet i Strömsund, samt diskutera och analysera 

detta utifrån mobbningsforskning. 

Frågeställningar  

 Vilket stöd i mobbningsforskning får Olweusprogrammets komponenter? 

 Vilket stöd i mobbningsforskning får värdegrundsarbetets komponenter? 

 Vilket stöd i mobbningsforskning får komponenterna i Strömsunds värdegrundsarbete? 

 Vilka komponenter är jämförbara mellan Olweusprogrammet och värdegrundsarbetet i 

Strömsunds kommun? 

1.2 Definition av mobbning  

Alla definitioner är inte identiska men det rör det sig oftast om rent lingvistiska 

omformuleringar. Detta är essentiellt att ta hänsyn till eftersom att det betyder att de flesta 

som forskar kring mobbning söker efter samma saker. Inom mobbningsforskningen används 

benämningen mobbning som en samlingsbeteckning för olika icke eftertraktade beteenden 

som exempel: utfrysning, våldshandlingar, kränkningar, trakasserier, hot, retningar, 

http://www.av.se/
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ryktesspridning, ofrivillig inlåsning och stöld. Mobbning uppfattas som en oregelbunden 

maktrelation; en individ betraktas som mobbad när han eller hon, utan att provocera, 

upprepade gånger och över tid blir avsiktligt sårad eller skadad genom någon form av social 

isolering, psykningar eller fysiska övergrepp. Den svenska termen ”mobb”, betyder enligt 

Svenska Akademins ordlista kamratförtyck eller gruppvåld mot individ. (Skolan – en arena 

mot mobbning).  

 

Peter-Paul Heinemann (1972) ser mobbning som psykiskt eller fysiskt gruppvåld riktat mot en 

person. Tolkningen liknar ordets lexikala betydelse, den menar på att en grupp är förövare. 

Om mobbningsbegreppet ses på det sättet riskerar man att den eller de personer som är de 

verkliga förövarna förblir anonyma, vilket antagligen är en orsak till att detta betraktelsesätt 

inte användas i den nutida mobbningsforskningen. Genom att avgränsa mobbning till något 

som inträffar mellan individer med karakteristiska personlighetsdrag blir det lättare att ta itu 

med problemet jämfört med om mobbarna är okända medlemmar av en grupp. De flesta 

forskare nöjer sig med att tala om fysiska och psykologiska handlingar (Baldry & Ferrington 

1998; Batsche & Knoff 1994; Galloway 1994; Limper 2000 bland många andra). Flera 

författare inkluderar också negativa verbala handlingar bland dessa (Baldry & Farrington 

1998; Carney 2000). Åtminstone någon författare tar också upp sexuella handlingar som en 

aspekt av mobbning (Batsche & Knoff 1994). Men många av beskrivningarna är inte långt 

från den lista av möjliga negativa handlingar som Olweus kommit fram till. Upprepandet av 

trakasserier och observationen om en längre tidsperiod av trakasserande är ett definierande 

kriterium. Mobbning består inte av oavsiktliga gärningar, mobbaren agerar hela tiden mot ett 

mål genom en rad negativa handlingar. Ursprunget till denna aspekt av definitionen 

härstammar från Olweus (Skolan – en arena mot mobbning).  

 

Mobbning handlar om negativa företeelser som utförs av en eller flera personer upprepade 

gånger och under viss tid mot någon som har svårt att försvara sig (www.olweus.se). Direkt 

mobbning handlar om mer synliga former av mobbning. Exempelvis kan nämnas sparkar, 

slag, kränkande och nedsättande kommentarer samt hotelser. Indirekt mobbning är lite 

svårare att se. Det kan handla om utfrysning från kamratgruppen, sprida falska rykten eller att 

se till så att personen i fråga inte kan skaffa vänner. Man brukar skilja mellan mobbning och 

retsamhet. Vänskaplig retsamhet brukar inte betraktas som mobbning, däremot räknas 

retsamhet som upprepas trots tydliga tecken på att personen som retas upplever obehag som 

mobbning (Olweus, 1991). 

http://www.olweus.se/
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2. Metod 

Mobbning är ett allvarligt socialt problem och de svenska skolorna är inget undantag. Därför 

fann vi ämnet viktigt att undersöka. Grundtanken var att jämföra alla antimobbningsprogram 

som används i de svenska skolorna och som var utvärderade, för att sedan se vilka som var 

effektivast och vilka komponenter som var jämförbara. Vi insåg genast problematiken i detta, 

eftersom detta hade blivit ett enormt arbete. Vi gick då vidare till att avgränsa oss till 

Olweusprogrammet, samt de svenska värdegrundsriktlinjerna. Vi insåg även här svårigheter 

med den avgränsningen. Då vi hittat ett dokument om värdegrundsarbete i Strömsund 

kommun som klart definierade vad som ingick i detta bestämde vi oss för att göra en 

jämförelse mellan Olweusprogrammet och just dessa riktlinjer som används i Strömsunds 

kommun och det möjliggjorde en jämförelse mellan komponenter. Vi har även tagit med 

Olweus originalmodell samt de nationella värdegrundsriktlinjerna i samma jämförande syfte. 

Vi använder oss av en kvalitativ metod i vår datainsamling. Vi har gjort en dokumentanalys 

av kvalitativ forskning kring mobbning och åtgärdsprogram. Utifrån denna strategi kan vi 

analysera det material som vi ansett relevant för vårt syfte. Vi har valt att skriva vårt arbete i 

rapportform. Det finns enligt Backman (1998) tre olika slag av rapporter, den traditionella 

rapporten, den kvalitativa rapporten och forskningsöversikten. De två första rapporterna utgår 

från två olika förhållningssätt i hur man betraktar den omgivande verkligheten. Vad gäller det 

traditionella synsättet har man en mer eller mindre objektiv syn på verkligheten medans man i 

den kvalitativa rapporten har en subjektiv syn på verkligheten. Forskningsöversikten däremot 

har som huvudsyfte att redovisa det arbete som tidigare gjorts inom ett område. Vårt arbete är 

gjort som en traditionell rapport med en kvalitativ aspekt i diskussionen. Vi har i vårt syfte 

nämnt att vi ämnar jämföra komponenter i de olika åtgärdsprogrammen/riktlinjerna i en 

komparativ studie. 

 För att samla in material till rapporten började vi med att söka i Mittuniversitetets databas 

MIMA på sökorden: mobbning* Olweus* och fick fram tre träffar varav vi beställde hem alla 

tre och dessa var: Mobbning bland barn och ungdomar, Mobbning i skolan – vad vi vet och 

vad vi kan göra och Hackkycklingar och översittare: forskning om skolmobbning, alla av Dan 

Olweus. Efter detta sökte på sökordet mobbning* och fick 391 träffar. Vi sållade ut de som vi 

fann vara användbara för vårt syfte och beställde även dessa. Sedan sökte vi på 

Mittuniversitets Artikelsök med avgränsning på Campus Östersund och sökordet Olweus* och 

fick då fram sex artiklar i ämnet. Vi letade rätt på dessa och kopierade artiklarna. 
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Därefter sökte vi med samma sökord på Mittuniversitetets LIBRIS och fick 39 träffar, varav 

två var e-resurs och dessa fann vi vara av intresse för vårt arbete. Eftersom att vår uppsats 

berör åtgärder mot mobbning i svenska skolor så tittade vi även på Skolverkets hemsida där vi 

sökte på orden: mobbning, utvärdering, värdegrund, Olweus. Vi fick där fram många 

användbara rapporter som: På tal om mobbning – och det som görs, Olikas lika värde, och 

Värdegrundsboken och fick där även fler användbara länkar, så som Miljöverkets hemsida där 

vi fann rapporten som gjorts om Strömsunds värdegrundsarbete: Tillsammans bygger vi 

värdegrunden i Strömsunds kommun och Strömsunds kommuns hemsida för att finna 

utvärdering. Sedan besökte vi Brottsförebyggande rådets hemsida och fann där en användbar 

rapport Brottsförebyggande arbete i skolan, idéskrift #7 och Effekter av anti-

mobbningsprogram – vad säger forskningen? 

För att hitta relevant information om lagar som berör mobbning och kränkande behandling så 

besökte vi sidan www.notisium.se och www.lagen.nu. Vi fann även www.sweden.gov.se när 

vi googlade på sökorden: värdegrundsarbete i skolan. Väl på sidan hittade vi en länk som 

hette ”Uppdrag om skolans värdegrund” och fann materialet på denna länk som användbart. 

Vi googlade även på sökorden: Olweus åtgärdsprogram i Sverige. På denna sökning hittade vi 

något av intresse och det var en motion från Sveriges riksdag, 2003/04:Ub222 

Forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning, den fann vi på www.riksdagen.se.  

I vår diskussion använder vi oss även av en tabell som jämför komponenter i programmen, 

detta för att tydliggöra likheter och olikheter i programmen, inte bara för vår egen del, utan 

även för att läsaren ska få en bättre översikt. 

2.1 Metodproblem 

Vi läste igenom materialet som vi nämnt ovan och kom fram till att för att kunna hålla oss till 

vårt avgränsade problemområde var enbart ett fåtal artiklar och böcker användbara och dessa 

står nämnda i referenslistan. Ett problem i forskningen kring mobbning är att facktermen 

mobbning saknar motstycke utanför Skandinavien. Detta är bland annat bakgrunden till att vi 

avgränsade oss till Sverige. Liknande begrepp finns men de har annan betydelse, som 

exempelvis bullying (översitteri) och victimization (syndabocksgörande). I och med detta 

måste det göras en definition och distinkta benämningar av termen mobbning. (Eriksson, 

2001). Men trots svårigheterna med definitionerna tog vi oss an begreppet mobbning och 

använder oss endast av detta. Eftersom att denna uppsats inte berör några etiska dilemman så 

kan vi inte utveckla oss vidare i detta. 

http://www.notisium.se/
http://www.lagen.nu/
http://www.sweden.gov.se/
http://www.riksdagen.se/
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2.2 Avgränsning 

Vi avgränsar oss till de komponenter i Olweusmodellen som används i Sverige, Olweus 

originalmodell, det värdegrundsarbete som utförs i Strömsunds kommun och de allmänna 

svenska riktlinjerna för värdegrundsarbete som Skolverket och Regeringen stadgat och 

använder oss av detta i jämförande syfte. 

3. Översiktlig beskrivning 

3.1 Olweusprogrammet 

Det finns en mängd komponenter i programmet som Dan Olweus utvecklade mot mobbning. 

Det som mest används i dag i svenska skolor följer i viss mån originalprogrammet men är 

något förminskat. Huvudansvaret för införningen och driften av programmet ligger på 

ledningen på skolan och skolpersonalen. Insatserna ska riktas mot att utveckla positiva 

relationer i gruppen och att göra skolan till en miljö som är trygg och trivsam att vistas i. 

Syftet är att omstrukturera skolmiljön så att belöningarna av mobbningsbeteende och 

kränkningar mot kamrater minskar (www.olweus.se).  

Olweus originalprogram 

Huvudmålet för programmet är att minska eller helt förhindra befintlig 

mobbningsproblematik i och utanför skolan, och att förebygga upphovet av nya 

mobbningsproblem. Det finns två viktiga allmänna förutsättningar för att programmet ska ha 

önskad effekt. Den första är att de vuxna i omgivningen, både i skolan och i viss utsträckning 

även i hemmet, är medvetna om i vilken omfattning mobbning förekommer i den egna skolan. 

Det andra är att vuxna går in för att förändra situationen på skolan med ett visst allvar och 

engagemang. Programmet är indelat på flera nivåer (Olweus, 1991). De komponenter som 

redovisas utförligt återkommer även i diskussion och analys. 

Åtgärder som ska göras på skolnivå: Frågeformulär i syfte att utröna omfattningen av 

mobbning och att ha en studiedag om mobbning. Här bör skolans rektor, lärare, skolsköterska 

och skolkurator delta, liksom företrädare för elever och föräldrar. Målet med studiedagen är 

att gemensamt utarbeta en handlingsplan mot mobbning som ska följas av skolan under en 

längre tid. En annan åtgärd är att införa rastvaktsystem och se över utemiljön eftersom 

undersökningar har visat att det är på skolgården den mesta mobbningen inträffar Studier har 

även visat att det i skolor där det finns många vuxna närvarande (lärare) under rasterna var det 

mindre förekomst av mobbning. Därför kan man dra slutsatsen att det är viktigt att ha 

http://www.olweus.se/
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tillräckligt många lärare ute under rasterna för att hålla uppsikt över eleverna. Dessa lärare 

måste också vara beredda att ingripa snabbt och med bestämdhet i mobbningssituationer, även 

vid de tillfällen där de bara misstänker att det förekommit mobbning. En annan punkt är 

kontakttelefon. Allmänt föräldramöte är också av största vikt. Att skolan har ett nära 

samarbete med hemmen för att kunna åtgärda mobbningsproblematiken är viktigt. Föräldrarna 

måste informeras om de åtgärder som pågår och även få komma med egna åsikter. 

Miljöutvecklingsgrupper för lärare skall finnas för att förhindra att en insats mot mobbning i 

skolan blir en övergående trend och det är viktigt att det finns en ständig beredskap och ett 

varaktigt engagemang i arbetet. I gruppen kan man utveckla kompetens och delge praktisk 

erfarenhet och få råd och dela med sig av egna erfarenheter.  Hem- och skola grupper kan 

hjälpa till att utveckla en gemensam linje i hem och skola mot mobbning. Det är troligt att om 

föräldrar och lärare reagerar på ett likartat sätt mot mobbning så ökar detta starkt 

möjligheterna att nå de varaktiga resultaten (Olweus, 1991).  

Åtgärder som ska göras på klassnivå är klassregler mot mobbning. Det är viktigt att 

eleverna är medvetna om vad det är för slags beteenden som reglerna hänvisar till. Att ha ett 

regelsystem som konsekvent implementeras kan faktiskt vara till hjälp för de aggressiva 

eleverna senare i livet, det lär dem att ta hänsyn till sina medmänniskor och att ha en större 

respekt för de lagar som råder i samhället. Det är också viktigt att i samband med att reglerna 

diskuteras ta upp vilken påföljd överträdelser mot detta ska få. De ska vara enkla att använda 

och vara förknippade med ett visst obehag. Men de får inte vara fientliga till sin karaktär. Om 

det är möjligt ska åtgärden inte vara personinriktad, utan den ska markera att det är beteendet 

som är icke önskvärt, inte personen bakom beteendet. Man bör anpassa påföljden efter 

elevernas ålder, kön och läggning. Klassråd blir ett naturligt forum för samtal kring de regler 

man har fastställt. Det är viktigt att man ger mycket utrymme i klassrådet för att diskutera 

mobbning, på så sätt kan man hålla medvetenheten om och intresset för problemen uppe och 

detta kan medverka till att ge en hållnings- och beteendereglerande effekt. Rollspel och 

litteratur är viktiga komponenter för att öka elevernas kunskap om mobbning och lära ut 

förhållningssätt i mobbningssituationer. Inlärning genom samarbete är en 

undervisningsmetod som utvecklats i USA. Det handlar om grupparbete där eleverna arbetar i 

små grupper med en gemensam uppgift, den kan variera mellan två och sex elever. Det har 

gjorts omfattande forskning kring denna metod som visar att den har gynnsamma effekter på 

inlärning och prestationer. Gemensamma positiva aktiviteter: exempel på sådana är; musik- 

och danskvällar och klassfester. Det kan ha betydelse för hur eleverna förhåller sig till 
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varandra och för sammanhållningen i klassen att man tillsammans deltar i aktiviteter där målet 

är att ha trevligt tillsammans. Under Klassföräldramöte och enskilda samtal kan man betona 

för föräldrarna att det är viktigt att de tar avstånd från mobbning och att de talar med sitt barn 

om mobbning och frågar sina barn om det är någon i klassen som blir mobbad samt 

framhåller för barnet att det finns ansvarsförhållanden även om barnet tittar på utan att ingripa 

(Olweus, 1991).  

Åtgärder på individnivå: samtal med mobbare och mobboffer görs när man misstänker eller 

vet att det har förekommit mobbning i klassen. Det är då viktigt att man snabbt samtalar med 

både den som mobbar och med offret. Man måste följa upp incidenten ingående och eleven 

måste kunna känna sig trygg med att de vuxna vill och kan ge den hjälp som behövs. Samtal 

med föräldrarna: när en incident förekommit ska föräldrarna underrättas om saken, många 

föräldrar har också en stark önskan att bli informerade när en sådan sak inträffat. Det kan 

hända att föräldrarna behöver stöd och råd från skolan om vem de kan vända sig till. Tips, råd 

och erfarenhet från lärare och föräldrar, detta kan vara till stor nytta för att komma tillrätta 

med mobbningsproblematiken. Hjälp från neutrala klasskamrater. Hjälp och stöd till 

föräldrar. Samtalsgrupper för föräldrar till mobbade respektive mobbande barn. Byte av 

klass eller skola (Olweus, 1991). Den danska forskaren Helle Höiby säger dock att man tjänar 

ingenting på att få mobboffret att byta skola, det lindrar kanske för den aktuella eleven men 

mobbaren finner nya offer och problemen i skolan kvarstår (Höiby, 2004) 

Komponenter i programmet 

I Sverige används en kraftigt förkortad version av Olweus orginalprogram. Nedan följer en 

kort beskrivning av programmet så som det används i Sverige. Se Olweus orginalprogram för 

mer ingående beskrivningar av komponenterna. 

Kärnkomponent: 

 Allmän förutsättning: att vuxna uppvisar engagemang och medvetenhet 

Åtgärder på skolnivå: 

 Årlig elevenkät, för att utvärdera förekomst av mobbning 

 Konferensdag för hela skolan där både elever och personal deltar 

 Rastvaktsschema 

 Studie och handledningsgrupper för skolpersonalen 
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 En samordningsgrupp införs och etableras 

Åtgärder på klassnivå: 

 Klassen har konsekventa regler mot mobbning 

 Elevmöten 

 Föräldramöten 

Åtgärder på individuell nivå: 

 Allvarliga samtal med såväl mobbare som mobboffer 

 Allvarliga samtal med de inblandade elevernas föräldrar 

 Upprättande av individuella åtgärdsplaner 

 Man ser till att använda sig av erfarenheter och idéer från både skolpersonal och 

föräldrar 

Fyra grundläggande principer: 

 Från de vuxnas sida ska det finnas ett varmt och positivt engagemang 

 Det ska finnas klara och tydliga gränser för vad som accepteras och vad som inte 

accepteras 

 Vid varje mobbningsincident ska man konsekvent använda sig av icke-aggressiva och 

icke-fysiska sanktioner. 

 De vuxna ska vara goda förebilder och uppträda som auktoriteter i vissa aspekter 

(www.olweus.se).  

Enkäten  

Dan Olweus har utvecklat ett frågeformulär där han delar in de negativa handlingarna i tre 

grupper: fysiska, verbala och gester. 

 Negativa verbala handlingar: exempel på detta kan vara hot och hånande ord som 

upplevs som obehagliga av den som utsätts för dessa. 

 Negativa fysiska handlingar: dessa kan vara exempelvis slag, att bli fasthållen, knuffad 

eller sparkad. De utförs mot den utsattes vilja. 

 Negativa handlingar i form av gester: det kan exempelvis handla om grimaser, att 

demonstrativt vända ryggen mot någon eller gester som utförs mot en person i syfte att 

såra, irritera eller frysa ut (Ttofi et.al, 2008). 

http://www.olweus.se/
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Vad som är speciellt med Olweus enkät jämfört med andra enkäter är att den klart definierar 

begreppet mobbning så att eleverna vet vad de svarar på. Den hänvisar även till en bestämd 

tidsperiod och flera av svarsalternativen är så långt som möjligt entydigt bestämda, 

exempelvis finns svar som: en gång i veckan, flera gånger om dagen. Det finns också frågor 

om hur den sociala omgivningen dvs. kamrater, lärare och föräldrar reagerar på mobbningen 

(Olweus, 1991).  

Utvärdering 

I en utvärdering som Olweus gjorde av sitt program i Bergen under åren 1983-85 visade 

resultatet att förekomsten av mobbning minskade med 50 % eller mer under de första två åren 

efter implementeringen och att resultaten var starkare efter två år, än ett år efter 

implementeringen. Utvärderingen visade även på en nedgång i asocialt beteende så som 

exempelvis vandalisering och skolk. En förebyggande verkan kunde också fastställas då 

antalet nya mobbningsfall minskade (Olweus, 1991).  

I en annan studie som gjordes av Olweusprogrammet i Rogaland, Norge (Roland, 1986) 

bestrids resultaten i Olweus föreliggande studier i Bergen, då effekterna av den nya 

undersökningen visade att i det fallet hade åtgärdsprogrammet inte samma positiva resultat. I 

en uppföljning som gjordes två år efter undersökningens början hade de positiva effekter som 

i början rapporterades avtagit. I en del fall visade studierna även på en uppgång i 

mobbningsincidenter. I ytterligare en studie som gjordes 1996 av Roland & Munthe i 

Rogaland, Norge, som hade en lite bredare fokus än den första studien. Programmet som 

infördes 1983 anvisade tillvägagångssätt för att vidta åtgärder i mobbningssituationer medans 

programmet som implementerades 1996 hade en mer förebyggande och extensiv fokus som 

beaktade organisatoriska perspektiv i skolan och hur klassrummen sköttes. Förutom detta 

använde man sig av ett supportnätverk av 350 professionella där forskare, 

utbildningspsykologer och lärare ingick. Konklusionen som Roland nådde var att den breda 

profilen programmet hade och materialet som ingick togs väl emot av skolorna men i kontrast 

till detta måste systemet av lokal stöttning förbättras (O’Moore, Minton.J, 2005).  

Smith et al., (2004) föreslår att i framtida forskning bör det innefattas en rigid övervakning av 

hur programmet implementeras i skolorna. Detta för att försäkra sig om att man faktiskt 

använder sig av det program som är tänkt. Detta kom man fram till i och med att man anser att 

om man gör en överblick över de mest gynnsamma resultaten av undersökningarna så visar 

det på att ett holistiskt synsätt vad gäller implementeringen kan ha haft en större roll i 
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slutresultatet än vad utvärderingsresultaten visar. O’Moore, Minton.J, (2005) gjorde i Irland 

en studie som baserades på de undersökningar som gjordes i Norge 1996 av 

Olweusprogrammet. Där fann man att det fanns signifikanta reduktioner i de av eleverna 

rapporterade upplevelser av mobbning. Men intressant är också att trots att man fann att 

åtgärdsprogrammet visat sig minska elevernas inblandning i mobbning så återstod dock 

utmaningen att försöka få flera av eleverna att rapportera mobbningsincidenter. Även i den 

här studien fann man att när skolorna tar sig an ett helhetsperspektiv i åtgärderna mot 

mobbning som inkluderar föräldrar, samt omgivning, blir resultatet en signifikant minskning 

av trakasserier och mobbning (O’Moore, Minton.J, 2005 ).  

Olweus resultat kring omständigheter som motverkar mobbning i skolor samstämmer med 

vad andra forskare kommit fram till. Rigby (2001) säger till exempel att det finns 

vetenskapliga bevis för att vissa åtgärder mot mobbning reducerar mobbningsproblematiken 

på skolor. Det är känt att mobbning reduceras om skolan utgår från en helhetssyn på 

problemet. Detta innebär att all personal på skolan måste vara överens om vilka åtgärder som 

skall tas mot mobbning. Personalen måste också ha tillräcklig kunskap om elevernas 

erfarenheter av mobbning. Detta kan fås genom beprövade enkätformulär menar Rigby. 

Skolorna måste fortlöpande implementera enkätundersökningar som handlar om förekomsten 

av mobbning i skolan, vart mobbningen förekommer, vilka effekter den har på offren, 

elevernas synpunkter angående säkerheten på skolan, samt känslomässig status och 

skolnärvaro. Det är även viktigt att samla in fakta om elevernas reaktioner när de blir 

mobbade eller när de ser andra elever bli mobbade. Även föräldrar bör höras hur de uppfattar 

problemet på skolan och vad föräldrarna tycker skolan bör göra för att stoppa eller minska 

mobbningen. Efter en sådan kartläggning kan skolan skapa en tydlig strategi mot mobbning 

(Skolan – en arena mot mobbning). 

Kritik 

Olweus har fått motta en hel del kritik för sitt arbete. Olweus positivistiska och psykologiska 

forskning uppfattas som det rätta svaret för att kunna komma till rätta med 

mobbningsproblematiken. Den är individcentrerad och baseras på enkla orsakssamband 

individer blir bärare av problemet. Verkan av denna förenklade forskningsinsats blir att de 

åtgärdsprogram som skapas och debatten i media runt mobbning koncentreras runt de 

karaktärsegenskaper som mobbare och mobboffer och programmen blir därför av 

symtombehandlande karaktär. En annan kritik är att de lyckade resultaten av utvärderingar 
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som gjorts angående Olweusprogrammet delvis kan förklaras av att de flesta utvärderingarna 

gjorts av Olweus själv (Frånberg, 2003).  

Enligt en översikt som gjordes av Smith et al., av 14 studier om Olweusprogrammet är det 

svårt att jämföra resultaten eftersom att de olika komponenterna i programmet inte tillämpats 

på ett motsvarande sätt vid alla studier. Därmed finns det inte tillräckligt många ömsesidiga 

komponenter i dessa studier för att kunna uttala sig med den säkerhet som man skulle kunna 

göra om studierna var konstruerade med identiska komponenter. Det finns inga helgjutna 

bevis att mobbningsprogram har en positiv effekt dock kan man inte heller säga att någon 

annan form av mobbningsprogram har bättre effekt (Smith et al., 2004).  

Olweus har svarat på kritik från universitetslektorerna Gun-Marie Frånberg och Marie 

Wrethander som publicerats i en rapport från Skolverket som heter På tal om mobbning – och 

det som görs (2009). Enligt den kritiken så bygger Olweusprogrammet på ouppdaterad och 

irrelevant forskning, har ett individcentrerat perspektiv och har svagt stöd i forskning. Olweus 

svarar att Frånberg och Wrethanders kritik har lite att göra med hur det ser ut i verkligheten, 

han menar att de grundar sina åsikter i vantolkningar och vinklade förvanskningar och han 

menar att de undanhåller relevant information. Vad gäller Frånbergs och Wrethanders kritik 

att programmet bygger på gammal och irrelevant forskning så menar Olweus att det är ett 

mycket märkligt uttalande. Han tycker att det faktum att programmet delvis bygger på 

forskning som gjordes på 70- och 80-talet som visat sig hållbar i många år är ett tecken på att 

den vetenskapliga grunden är stadig och är att den inte är uppbyggt på tillfälliga trender, detta 

borde vara en styrka och inte en svaghet. Dessutom har ny kunskap både forskningsbaserad 

och byggd på egna erfarenheter införlivats i programmet eftersom de uppkommit. Man kan 

även peka på att något som framhålls som karaktäristiskt för programmet är den starka 

vetenskapliga förankringen. När det gäller undanhållandet av relevant information skriver 

Olweus att det är anmärkningsvärt att den metaanalys av alla antimobbningsprogram i världen 

som gjorts på beställning av BRÅ överhuvudtaget inte nämnts av Frånberg eller Skolverket. I 

denna forskningsöversikt som hittills är den mest grundliga på området och som har utförts av 

forskare från Cambridge University så har Olweusprogrammet fått en topposition. 

Individperspektivet som Frånberg framhåller som en svaghet i Olweus forskning är enligt 

Olweus själv ett sätt att se närmare på vad som kännetecknar de individer som är dominerande 

i mobbningsproblematiken, alltså mobbare och mobboffer. Att ta avstånd från ett 

individperspektiv i mobbningsforskningen vore oklokt. Det är dokumenterat i en mångfald 
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empiriska studier att det finns en rad olikheter mellan mobbare och mobboffer 

(Psykologtidningen 14/09).   

Forskningen visar exempelvis att många av de mobbade eleverna får allvarliga problem så 

som depression och självmordstankar och detta är ett problem som ofta består i många år efter 

att de slutar skolan. Om man bortser från sådana effekter av mobbning på individer är det att 

förbise allvaret i problematiken och man skulle gå miste om väsentlig information. Dessutom 

så innefattar Olweusprogrammet mycket mer än individperspektivet, exempelvis så innehåller 

det forskning kring gruppsykologiska mekanismer som ”social smitta” samt forskning runt 

om den omgivande miljön och kontexten. Programmet arbetar systematiskt på tre nivåer, 

dessa är skola, klass och individnivå. Syftet är att ändra strukturen i skolmiljön så att 

möjligheterna till belöning för att mobba andra blir mindre. Programmet går alltså inte ut på 

att ändra mobbarnas eller mobboffrens personlighet som det skulle göra om det var ett 

renodlat individperspektiv (Psykologtidningen 14/09) 

3.2 Värdegrundsarbete 

I motion 2003/04: Ub222 Forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning föreslås att 

kunskapen om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning med hjälp av 

utbildningssatsningar sprids till Sveriges alla skolor. Här föreslås också att alla skolor skall 

åläggas att arbeta med evidensbaserade åtgärdsprogram mot mobbning. Myndigheten för 

skolutveckling bör ges uppgiften att låta göra en utvärdering om åtgärder mot mobbning för 

att ge skolor en lista av kvalitetscertifierade program att välja bland. Detta ledde bland annat 

fram till stödmaterialet ”Olikas lika värde” som finns att hämta på Skolverkets hemsida. I 

motionen tillkännagavs också att det bör vara upp till varje enskild skola att avgöra vilket 

åtgärdsprogram mot mobbning man vill använda med förbehållet att det program skolan 

väljer ger en forskningsmässigt dokumenterad effekt. Det föreslås också att föräldrar ska 

informeras när deras barn berörs av mobbning i skolan. Modeller som bygger på medling 

bidrar till att förstärka ojämna maktförhållanden elever emellan. Man motiverar motionen 

med att undersökningar visar att det inte räcker med hemmasnickrade åtgärdsprogram utan att 

dessa till och med kan bidra till att öka mobbningen i skolan. Man menar att politiker måste 

kräva att skolorna arbetar med forskningsbaserade, organiserade åtgärdsprogram som har 

bevisad effekt mot mobbning och att detta är en moralisk fråga. Man säger också att 

vetskapen att det finns möjligheter att på ett par år halvera mobbningen - men som inte 

används – är en politisk fråga då man är delansvarig för att mobbningsproblematiken kvarstår. 

Enligt denna motion är det nödvändigt att involvera föräldrarna i arbetet mot mobbning, det är 
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de som har huvudansvaret för barnens välmående, de har också det yttersta ansvaret för sina 

barn agerande mot andra. Det är föräldrarnas uppgift att visa barnen vad som är rätt och vad 

som är fel. Därför är det viktigt att kommunikationen mellan skola och föräldrar fungerar 

smidigt (2003/04: Ub222).  

Detta kan man se spår av i hur Skolverkets riktlinjer är utformade. Enligt dessa skall varje 

kommun ha en likabehandlingsplan som bygger på värdegrundsarbete. Varje kommun skall 

utforma sina egna styrdokument grundade på följande faser och komponenter. Det finns tre 

faser i likabehandlingsarbetet: I det främjande arbetet ska man förstärka respekten för allas 

lika värde. Det ska vara en naturlig del av det vardagliga arbetet. Detta kan ske genom 

exempelvis undervisning. Ett värderingsarbete bör omfatta identifiering och stärkning av de 

positiva sidorna av verksamheten som ger förutsättningar för likabehandling och 

demokratiska värderingar. Det förebyggande arbetet kan innefatta värderingsövningar och 

vuxennärvaro, exempelvis rastvakter och vuxenstödjare. Det syftar till att avvärja de risker 

som finns för att kränkande behandling sker. Kartläggningar av skolans verksamhet och 

konkreta mål för arbetet är viktiga komponenter för det förebyggande arbetet i skolan. Den 

sista fasen är det åtgärdande arbetet som innehåller rutiner för att upptäcka, utreda och 

åtgärda mobbning när det väl inträffat. Arbetet ska börja vid minsta signal av utsatthet och 

föräldrar till de inblandade ska informeras och involveras om hur de ska rapportera när de får 

kännedom om mobbning (Dahlkwist, 2010).  

Arbetet med värdegrunden är en pedagogisk fråga och kan stärkas genom en reflekterande 

pedagogisk verksamhet, men detta ställer krav på skolpersonalen och skolledarens insikt och 

kompetens. Det finns ett behov av att utarbeta långsiktiga strategier för hur man vill arbeta 

och vad som krävs för att detta arbete skall kunna utföras. Detta är en process som kräver tid 

för reflektion och pedagogiska diskussioner. Arbetet med värdegrunden kräver att 

skolledningen skapar förutsättningar för möten och samtal i organisationen. Det gäller 

frågeställningar som bland annat: hur tiden skall schemaläggas, hur skolan ska organiseras, 

var resurserna ska investeras och vilka kvalifikationer som behövs för att skolan skall klara 

uppdraget. Det här är viktiga delar för skolledaren att ha kännedom om för att analysera 

behovet av kompetens i organisationen. Exempelvis socialpedagogisk kompetens, om 

relationer och om hur grupper fungerar. Men skolan har en uppfostrande roll utifrån 

demokratiska värden och personalen på skolan ska ha kvalifikationer för att kunna arbeta 

långsiktigt och strategiskt med värdegrunden utifrån dessa värden. För att kunna bedriva en 

undervisning som innefattar samtal om etik och moral, krävs det att lärarna ges det stöd och 
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hjälp som de behöver, exempelvis handledning. Lärare lämnas tyvärr ofta ensamma utan detta 

stöd. Det är besvärligt i många fall för skolor att sätta av tid för diskussioner om 

värdegrundsfrågor. Anledningarna till detta kan vara många och en tolkning kan vara att 

fokusen har legat på skolans kunskapsförmedlande uppdrag. Idag kan man se en lägesändring 

i debatten mot skolans värdegrund och fostrande roll. Arbetslivet ställer idag högre krav på 

breda kvalifikationer som t.ex. samarbetsförmåga, ansvarstagande, självständighet och social 

kompetens. Denna reformerade syn på kunskap och kompetens påverkar synen på skolans 

ansvarsområde. Kravet av att diskutera värdegrunden har ökat bland annat på grund av att 

skolans ekonomiska resurser avtagit parallellt med att kraven på skolan har ökat. De sociala 

frågorna har i mångt och mycket prioriterats bort. Styrsystemet i samarbete med 

ekonomiseringen ställer även ökade krav på föräldrarna att ta ansvar för sina barns 

undervisande och progression.  (Värdegrundsboken, Skolverket).  

Komponenter 

Med hjälp av forskning och utvärderingar samt nationella kartläggningar och granskningar, 

kan man se några viktiga hållpunkter. Ett styrdokument bör:  

 tydligt formulera att skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar,  

 definiera de olika strukturerna av kränkande behandling,  

 sätta kränkningar i sin kontext, orsaker och lösningar ska finnas på både individ-, 

grupp och organisationsnivå,  

 omfatta olika former av kränkningar, till exempel mobbning, trakasserier och rasism, 

och därtill även kränkningar mellan barn såväl som mellan vuxna och barn,  

 tydligt fastställa ansvarsfördelning och roller för personal, ledning och elever 

 innehålla en långsiktig strategi med olika förebyggande insatser, 

 innehålla rutiner för akut handlingsberedskap om kränkningar äger rum,  

 vara väl förankrat bland personal, elever och föräldrar,  

 vara påtagligt och utgå från situationen på den egna skolan,  

 innehålla anvisningar för hur man ska följa upp och utvärdera programmet 

(www.skolverket.se).   

Utvärdering 

Det finns stora skillnader mellan kommuner och skolor när det gäller resultat. Skolans kvalitet 

och resultat kan evalueras på olika sätt. Det beror på vad man mäter, med vilka mått och 

utifrån vilka perspektiv. Ämneskunskaperna har varit fokus som mått på skolans resultat men 
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det finns rapporter som redogör för resultat även när det gäller demokrati och värdegrund. 

Skolverkets utvärdering av läroplanerna i praktiken (1999) visar att grundskolorna i många 

fall tycks sakna verktyg för att arbeta med och utvärdera värdegrunds- och demokratifrågor i 

skolan. Utvärderingar visar att det finns svårigheter för elever att applicera moraliska 

grundbegrepp och ta ansvar för sina egna handlingar. Hur vanligt det är med kränkande 

behandling i skolan kan man inte veta med säkerhet. Senare undersökningar tyder på att 

mobbning minskat något i de lägre åldrarna men har inte mätt någon skillnad i grundskolans 

högre årskurser och i gymnasieskolan. Andra granskningar visar att det är i de lägre åldrarna 

som mobbningen är mest vanlig. Det är komplicerat att få en klar tolkning om existensen av 

mobbning, bl. a. beroende på att skolorna definierar begreppet mobbning och kränkande 

behandling olika. Arbetet med värdegrunden är svårt, speciellt i de kommuner och skolor där 

skolpersonalen inte ges tillräckligt stöd genom utbildning och kompetensutveckling 

(Värdegrundsboken, Skolverket).  

 

Värdegrunden är formulerad i skollagen och läroplanerna, främst som allmänna skrivningar 

och mål att sträva mot. För att målen ska bli centrala och vägledande, krävs det att man på alla 

skolor avsätter tid för att definiera dem. Läroplanerna används sällan som planeringsunderlag 

och detta har lett till att få elever haft möjlighet att diskutera planernas innehåll. Detta måste 

ses som en stor brist i en skola som ska vara verksam i enlighet med demokratiska principer. 

Skolverkets utbildningsinspektörer (1999) visar att en femtedel av de granskade skolorna inte 

arbetade efter någon arbetsplan överhuvudtaget. Vissa av skolornas planer är även inaktuella 

och framtagna innan de nya läroplanerna trädde i kraft. Även vissa av de kommunala 

skolplanerna är för generella och saknar konkreta mål om värdegrundsarbetet. Skolplanerna är 

förutom detta allför sällan kopplade till kommunens budget. Trots detta visar fakta från 

Skolverkets utbildningsinspektörer att det finns en positiv förbättring av 

handlingsprogrammens kvalitet de senaste åren men att det saknas genomtänkta 

överväganden om hur man vill gagna en stark värdegrund och på detta sätt motarbeta 

kränkande behandling. Skolorna som kommit längst arbetet mot kränkande behandling har 

fördelat ansvaret för arbetet till alla, både till elever och till personal. Bland annat visar 

Skolverkets utbildningsinspektörer (1999) att mål och planer som är konkreta har positiva 

effekter på skolornas insatser och åtgärder (Värdegrundsboken, Skolverket). 

Kritik 

Det har varit svårt att finna kritik som berör värdegrundsarbetet.  
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3.3 Strömsunds värdegrundsarbete 

Strömsunds kommun samarbetar med Myndigheten för skolutveckling (Skolverket) och 

Arbetsmiljöverket. Man har tagit sig an ett helhetsbegrepp för att stoppa och förebygga 

mobbning. 2002 började man arbeta aktivt med värdegrunden. Arbetet bygger på bland annat 

forskning av Dan Olweus. Alla de inblandade, dvs. personal, föräldrar, politiker och 

organisationer i samhället får en grundutbildning som innehåller forskning kring 

mobbningsområdet. I utbildningen ingår definitioner, attityder, tidiga tecken och signaler samt 

åtgärder som är förebyggande och vad som skall göras vid upptäckt. Förskolan har varit 

prioriterad eftersom att man anser att det är viktigt att nå de unga då forskning tyder på att det 

är lättare att bryta ett negativt beteende i ung ålder. Skolverket med flera har följt arbetet och 

finner att man kan se förbättringar i fråga om samarbete i skolan och ute i samhället 

(www.av.se ).   

 

Innan detta projekt startade jobbade man med värderingsfrågor på ett annat sätt, man ordnade 

bland annat temadagar men de anställda hade olika djupa kunskaper inom mobbningsarbetet 

och samarbetet med föräldrarna fungerade inte så bra. Man insåg att det inte var tillräckligt 

bra som förebyggande arbete. Strömsund använder sig av både Dan Olweus forskning och av 

Skolverkets utredningar och rapporter samt Arbetsmiljöinspektionens föreskrifter för att 

nämna några exempel. Utöver de utbildningar som nämnts finns även handledare i kommunen 

som stöd och hjälp. Rådgivning per telefon är vanligt förekommande och även medling 

mellan skolpersonal och föräldrar. Gruppsamtal är en viktig del när mobbning väl uppdagats. 

Detta är även viktigt för elever som inte vågat ingripa. Parallellt med detta pågår individuella 

samtal med mobbare och den mobbade, var och en för sig. Detta måste ses som en process 

som kan ta lång tid. Uppföljning är viktigt att genomföra kontinuerligt så att inte mobbningen 

tar fart igen. Strategier/ handlingsplan skall finnas att utgå ifrån när mobbning blivit 

konstaterat. Både för alla inblandade i skolan och för föräldrarna. Det finns även 

kamratstödjare som en del i det förebyggande och åtgärdande arbetet. Dessa finns som stöd 

och bevakar mobbningsfrågor, dessutom finns det vuxenstödjare på plats för allas trygghet. 

Man har klassråd varje vecka där förhållningssätt och mobbning diskuteras, drama med 

inriktning mot kompisskap samt möten om konfliktlösning och arbetsmiljö. I 5:an och 6:an 

finns det även gruppsamtal som en komponent i arbetet i många av Strömsunds kommuns 

skolor. Dessa kom till för att stärka eleverna och att bryta negativa beteenden. Det har 

fungerat bra och personalen ser förbättringar hos eleverna, exempelvis vågar de tala och säga 

ifrån och även anstränga sig för att förstå andra individer (www.av.se).    

http://www.av.se/
http://www.av.se/
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Strömsund har på vissa av skolorna infört en modell som kallas för ”Livsviktigt”. Det är en 

modell som syftar till att öka elevernas emotionella intelligens och deras inlärningsförmåga 

samt att minska våld, mobbning och nedstämdhet. Programmet bygger på fem olika moment 

som tränas regelbundet och övningarna har stigande svårighetsgrad. Innehållet i programmet 

ska öka elevernas självkännedom, lära dem att hantera sina känslor, ge ökad empatisk 

förmåga, ökad motivation och social kompetens. Antimobbningsteam/trygghetsteam finns på 

ett större antal skolor och de har fått grundlig utbildning. Förutom att skolpersonalen fått 

utbildning har många av föräldraråden fått utbildning och i vissa skolor alla föräldrar. 

Eleverna har kamratstödjare, alternativt elevskyddsombud som tillvaratar mobbningsfrågorna. 

Eleverna har alltid vuxenstödjare som är deras trygghet. Här följer några exempel på vad 

skolorna har för olika sätt att arbeta med värdegrunden (www.av.se).  

 

Kyrktåsjö: Man arbetar för en nolltolerans beträffande språk och kränkande behandling. Etik, 

moral, värdegrund och ett vårdat språk är ledstjärnor. Man lägger ner mycket tid på 

konfliktlösningar och kompisskap. Alla anställda och alla föräldrar har fått utbildning om 

mobbning och förhållningssätt vid flera olika tillfällen. Föräldragrupper har utsetts som har 

visst ansvar inom skolan. Alla de yngre barnen har en äldre elev som fadder . Faddrarna 

hjälper till så att de yngre eleverna har det bra på rasterna. Det finns fyra kamratstödjare och 

av dessa fyra är två dessutom elevskyddsombud. Förutom detta har man klassråd varje vecka, 

kompissamtal, drama med inriktning mot kompisskap samt möten om konfliktlösning och om 

skolans arbetsmiljö (www.av.se).   

 

Vattudalsskolan: Man har kamratstödjare som träffas regelbundet varannan vecka ca en 

timme. De har fått utbildning och handledaren är även ett bollplank för de vuxna. 

Kamratstödjarna har gått runt till varje klass och berättat om sin roll i skolan. Elever och 

personal har tillsammans arbetat fram ett material som heter ”Din kompis”. Den innehåller 

information om mobbning, vad en kompisstödjare är och hur de arbetar. Kamratstödjarna har 

tystnadsplikt, fungerar som företrädare för eleverna och informerar vuxenstödjarna. Det finns 

en brevlåda och man får vara anonym. I Vattudalsskolan finns det ett elevvårdsteam som 

består av bland annat platschef, kurator, skolsköterska och fritidspedagog. Klassråd finns i 

varje klass där förhållningssätt och mobbning diskuteras. Eleverna har också elevråd. På 

denna skola har alla anställda fått en halvdags utbildning i vuxenmobbning (www.av.se).   

 

http://www.av.se/
http://www.av.se/
http://www.av.se/
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Frostvikens, Jormvattnets och Bodums skolor: De har samtalsgrupper med elever. De har ett 

utarbetat material som underlag för dessa samtal i grupper. Det finns även en  handledare som 

ger lärare stöd i arbetet. Dessa grupper kom till för att stärka eleverna och att bryta negativa 

beteenden. Här arbetar man med även andra åtgärder såsom utbildning, elevtid, tjej- och 

killsnack och mobbningsteam. Alla föräldrar har inbjudits till utbildning och uppföljning 

(www.av.se).   

 

I Fjällsjöskolan, Backe har man arbetat under en lång tid med värdegrundsfrågor på ett 

genomgripande sätt. I denna skola är lärarna mentorer för en grupp elever som träffas 

regelbundet minst 40 minuter varje vecka. Man har bl a arbetat med tjejvecka för att stärka 

flickorna. Inom Backeområdet har man arbetat fram en lokal arbetsplan om värdegrunden. 

Den är mycket pedagogisk och tilltalande upplagd med bilder och lättläst (www.av.se).   

 

Bredgårdsskolan: I åtgärdsplanen kan man bl a läsa: Mål att uppnå: 

*ökat elev- och föräldrainflytande *uppnå en gemensam syn på värdegrund *ökad 

jämställdhet. Åtgärder: *speciella öppethusdagar för föräldrar *klassråd varje vecka 

*elevråd en gång i månaden *föräldraråd tre gånger per termin *information till föräldrar 

via brev och hemsida *ett trygghetsprogram och gemensamma regler tas fram *trygghetsteam 

och kamratstödjare utses och utbildas *fler vuxna på raster *utbildningsdagar i 

värdegrundsfrågor för personal och föräldrar. Alla anställda i alla klasser har fått 

grundutbildning(www.av.se).   

 

Hedenvindskolan är ett exempel på en skola där alla anställda på skolan och alla föräldrar har 

fått utbildning och tid för diskussioner efter detta. Detta har visat att det är ett bra exempel på 

att när även föräldrar liksom personal utbildar sig får det bra genomslagskraft. Resultaten 

visar sig i en bättre samvaro och ett mera öppet samtalsklimat (www.av.se).   

 

Komponenter 

Fyra delmål: 

 ska öka medvetenheten och kunskapen om mobbning 

 att få lärare och föräldrar att engagera sig aktivt 

 att utveckla klara regler mot mobbning och tydliga konsekvenser av brott mot 

regler 

http://www.av.se/
http://www.av.se/
http://www.av.se/
http://www.av.se/
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 ge stöd och bra skydd för mobboffer (www.av.se).  

Utvärdering 

En utvärdering har gjorts som visar på positiva erfarenheter hos eleverna. Enkäter utformade i 

Bergen som bygger på Dan Olweus forskning skickades ut 2003. Efter 1 april 2006 har 

tyngdpunkten legat på utbildning omkring lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av barn och elever även kallad ”barn- och elevskyddslagen” 

samt stöd och handledning vid arbetet med de enskilda skolornas 

likabehandlingsplaner/arbete. Även yrkesgrupper såsom lokalvårdare, vaktmästare och 

kökspersonal har utbildats omkring ”barn- och elevskyddslagen”. Under våren 2007 fick den 

pedagogiska personalen en introduktion i SET (Social Emotionell Träning). Hösten 2007 

utbildades 30 handledare i SET och de utbildade i sin tur sina kollegor under våren 2008. Det 

genomfördes en uppföljning med alla handledare i SET. Hösten 2008 genomförs SET med 

alla elever i varje rektorsområde. Syftet är att värdegrundsfrågorna skall bevaras i den dagliga 

verksamheten samt att all pedagogisk personal skall arbeta med aktiva åtgärder som berör 

SET. Vid uppföljningen av Livskunskap (SET) i november 2008 framkom det bl.a. att: 

- Alla grundskolor har i årskurserna 1-9 Livskunskap på schemalagd tid  

- Även flera av kommunens förskolor arbetar systematiskt med Livskunskap varje vecka. 

- Lärare ser redan nu positiva resultat bland eleverna. 

- Rektors deltagande i handledarutbildningen har varit en väsentlig framgångsfaktor. 

- Metoden har mött ett positivt mottagande från eleverna (www.stromsund.se).  

3.4 Forskning kring betydelsen av struktur i skolan 

I en undersökning av Ahlström som fokuserar på rektorer och deras ledarskap och hur de 

förhåller sig till mobbning av studenterna och den mobbning som anses förekomma i skolan 

som genomfördes i åtta skolor så fann man att i de fyra skolorna som hade lägst förekomst av 

mobbning erkände rektorerna ifråga att de faktiskt förekom mobbning på skolan. På de skolor 

som hade högst förekomst av mobbning tyckte man i kontrast till detta att det inte fanns något 

problem eller att det var i ”normal” nivå i förhållande till andra skolor. Enligt Ahlström finns 

det inom organisationer individer som har andra behov än jobb, man har även behov av 

socialt umgänge. Inom organisationen uppstår då informella grupper där medlemmarna i 

gruppen är med av egen fri vilja. Dessa informella grupper kan vara en viktig komponent i att 

förändra miljön i strukturen som i det här fallet är skolan. Ahlström har också funnit att skolor 

som i hög grad följer styrdokumenten har elever med högre betyg och dessutom förekommer 

http://www.av.se/
http://www.stromsund.se/
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det mindre mobbning i dessa skolor. Ahlström anser att en kultur som välkomnar och bygger 

på demokratiska värderingar ger skoleleverna en möjlighet att samspela med varandra på ett 

sätt som karaktäriseras av respekt och som dessutom möjliggör för eleverna att utveckla en 

positiv självsyn. Detta är fördelaktigt när det gäller att uppnå sociala och akademiska mål 

(Ahlström, 2009).  

En av de största faktorerna till att bidra till en tryggare skolmiljö för eleverna är att de vuxna 

har en helhetssyn på förskolans och skolans uppdrag och har ett ömsesidigt förhållningssätt 

till verksamheten. Detta visar både forskning och erfarenheter. Det är viktigt att alla vuxna på 

skolan ser sambanden mellan barns lärande, demokratiska och sociala utveckling samt hälsa. 

För att åstadkomma långsiktiga effekter bör fokus ligga på det främjande och förebyggande 

arbetet och förläggas på klass- och skolnivå. Utvärderingar visar att satsningar på smala och 

alltför individinriktade åtgärder haft liten eller ingen effekt. Det talas mycket om regler och 

planer kring risker – det vill säga vad man inte får göra i skolan. Skolor sätter upp mål som 

fastställer att vi ska motverka kränkande behandling. I istället för att ytligt fokusera på vad 

som inte fungerar kanske man bör tänka på vad som fungerar och vad man vill åstadkomma. 

Förändringsarbete inom värdegrundsområdet visar att insatser som utgår från ett 

riskperspektiv ofta bara når kortsiktiga resultat.
 
Det handlar istället om att främja kamratskap, 

konstruktiva och respektfulla samtal och relationer. Ett sådant arbete är ofta mer långsiktigt. 

Gemensamt för skolorna och kommunerna som arbetar framgångsrikt med värdegrundsarbete 

är att de utgår från de nationella målen rörande värdegrund, demokrati och kränkande 

behandling. Tydliga mål och planer ger goda effekter. Målen i läroplanerna, skollagen och 

barnkonventionen används som utgångspunkt för många resultatrika skolor i deras 

undervisande. Det är viktigt att de nationella målen konkretiseras i kommunen och på den 

egna skolan (Olikas lika värde, Skolverket).  

3.5 Mobbning och Genus 

Pojkar blir mer utsatta för mobbning än flickor vad gäller direkta former av mobbning. 

Flickorna är mera utsatta för indirekt mobbning än direkt mobbning enligt Olweus 

undersökning. Undersökningen visade dock att en nästan lika stor andel pojkar som flickor 

blir utsatta för indirekta typer av mobbning. En annan sak som undersökningen visade var att 

den mobbning som flickor utsätts för utförs i stor utsträckning av pojkar (Olweus, 1991.) 
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4. Diskussion  

Olweusprogrammet är mer strukturerat än värdegrundsriktlinjerna vilket kan innebära att det 

blir lättare för skolor att implementera och genomföra. Men det kan antas bero på att 

värdegrundsriktlinjerna är endast som namnet antyder riktlinjer och inget egentligt program 

som just Olweusprogrammet är. De flesta undersökningar som gjorts om Olweusprogrammet 

tyder på att implementeringen har stor betydelse för hur resultatet blir. Det verkar 

genomgående som om ett helhetsperspektiv i skolorna vad gäller implementeringen av 

programmet är mer effektivt i anti-mobbningsarbetet. Om man drar paralleller med den 

forskning som gjorts om Olweusprogrammet så kan man se att en tydligare struktur och en 

enhetligare implementering av den modellen är effektivare vad gäller resultat.  

Eftersom att undersökningen från Skolinspektionen visade på att 8 av 10 skolor saknar en 

plan mot mobbning så antyder dessa resultat att det är något som saknas i de nationella 

riktlinjerna. Friheten som kommunerna har att utveckla planer anpassande för de egna 

skolorna kanske är för stor. Kanhända behövs en mera tydlig struktur för hur riktlinjerna ska 

implementeras. Eller så bör ett nationellt styrdokument utformas som gäller alla kommuner, 

på så sätt kanske problematiken med att så många skolor saknar styrdokument kan undvikas. 

Eftersom värdegrundsriktlinjerna är så öppna för tolkning och ostrukturerade så kan man anta 

att implementeringen också blir ostrukturerad. Då värdegrundsriktlinjerna har implementerats 

på så olika sätt i skolorna i Strömsund så visar det på att riktlinjerna är så öppna för tolkning 

att resultatet kan variera kraftigt även inom en kommun där de följer samma styrdokument. 

Hur pass rättssäkert blir då detta? Om man ser till värdegrundsarbetet i Strömsunds kommun 

så är detta i högre grad strukturerat än vad riktlinjerna kräver eftersom att man tagit in 

komponenter från Olweusprogrammet och inkorporerat dessa i sitt värdegrundsarbete.  

Olweus har fått motta en del kritik för sitt arbete. Man kan tycka att kritiken som Dan Olweus 

har fått angående individcentreringen i hans forskning är delvis berättigad, det kan bidra till 

att problematisera individerna istället för mobbningen. Dock finns det fördelar med att se 

problemet även ur den synvinkeln. Olweus åtgärdsprogram bygger på en helhetssyn där 

åtgärder finns på skolnivå, klassnivå och individnivå så man kan inte göra påståendet att hans 

forskning är enbart individcentrerad. Kritiken han mottagit om att han själv stått för 

utvärderingen av programmet och den forskning som det baserats på stämmer inte helt då det 

gjorts många studier i andra länder, bland annat Irland. Dessutom har en metaanalys som 

gjorts på beställning av BRÅ och som är den hittills mest omfattande analys som gjorts gett 

Olweusprogrammet en topposition. Olweus påstår även att han har uppdaterat program och 
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forskning i takt med att nya rön framkommit. En annan sak som Olweus pekar på är att det 

faktum att forskning som genomfördes på 70- och 80-talet fortfarande har en stark position är 

ett tecken på forskningens styrka och inte svaghet. 

I Olweus orginalprogram ingår som en komponent på klassnivå ”gemensamma positiva 

aktiviteter”. Det kan ha betydelse för hur eleverna förhåller sig till varandra och för 

sammanhållningen i klassen att man tillsammans deltar i aktiviteter där målet är att ha trevligt 

tillsammans. Om man kopplar detta till Ahlströms forskning om skolstrukturens betydelse för 

mobbningsproblematik skulle denna komponent i Olweus orginalprogram kunna ha stor 

betydelse för att förbättra mobbningsproblematiken i skolan.  

Om inte rektorerna inser att det finns ett mobbningsproblem på skolan och tar ställning till 

detta så fortgår problematiken som Ahlström har kommit fram till i sin forskning. Detta visar 

att komponenten att ”vuxna ska fungera som auktoriteter” samt grundförutsättningarna som 

finns i programmen, ”engagemang och medvetenhet”, är viktiga att ha med i 

åtgärdsprogrammen. Om man ser till en av grundstenarna i värdegrundsarbetet, ” Identifiering 

och stärkning av de positiva sidorna av verksamheten som ger förutsättningar för 

likabehandling och demokratiska värderingar”, så finner man att detta går hand i hand med 

Ahlströms (2009) antagande att en kultur som välkomnar och bygger på demokratiska 

värderingar ger skoleleverna en möjlighet att samspela med varandra på ett sätt som 

karaktäriseras av respekt och som dessutom möjliggör för eleverna att utveckla en positiv 

självsyn.  

Som de skrivs i ”Olikas lika värde” så kan man idag se en lägesändring i debatten mot skolans 

värdegrund och fostrande roll. Arbetslivet ställer högre krav på vidare kvalifikationer som 

t.ex. samarbetsförmåga, ansvarstagande, självständighet och social kompetens. Denna 

reformerade syn på kunskap och kompetens påverkar synen på skolans åligganden. Kravet av 

att avhandla värdegrund har ökat bland annat på grund av att skolans ekonomiska resurser 

avtagit parallellt med att kraven på skolan har ökat. De sociala frågorna har i mångt och 

mycket prioriterats bort. Värdegrundsarbetet utformas med ledorden demokrati och allas lika 

värde i grunden. Här kan vi dra paralleller till Ahlströms forskning. Ahlström anser att en 

kultur som välkomnar och bygger på demokratiska värderingar ger skoleleverna en möjlighet 

att samspela med varandra på ett sätt som karaktäriseras av respekt och som dessutom 

möjliggör för eleverna att utveckla en positiv självsyn. Detta anser han vara fördelaktigt när 

det gäller att uppnå sociala och akademiska mål. Eftersom att programmen och 
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värdegrundsarbetet rör sig inom individ- skol och klassnivå, samt involverar föräldrar och 

hem- och skolagrupper allt under reglering av offentliga lagar, så kan man påstå att detta mål 

uppnås i antimobbningsarbetet i de svenska skolorna. Detta visar på att det även är viktigt att 

prioritera sociala frågor för att uppnå de akademiska målen.  

Genomgående för värdegrundsriktlinjer, det värdegrundsarbete som bedrivs i Strömsunds 

kommun samt Olweus orginalprogram och den version av detta som används i Sverige idag är 

att utbildning i mobbningsproblematik och delarna i åtgärdsprogrammen är en viktig 

komponent. Detta är positivt då man betänker att Olweus anser att hemmasnickrade 

antimobbningsprogram kan göra mer skada än nytta och i värsta fall leda till ökad mobbning. 

Han har också sagt att det inte räcker med bara erfarenhet utan det behövs konsekvent 

erfarenhet och ett långsiktigt och erfaret arbete för att stoppa eller begränsa mobbning inom 

skolorna. Det har visat sig i en utvärdering som har gjorts av värdegrundsarbetet att det är 

speciellt svårt i de kommuner i skolor där skolpersonalen inte ges tillräckligt stöd genom 

utbildning och kompetensutveckling. Här kan man ana vikten av att denna komponent 

implementeras på ett korrekt sätt. I Strömsunds kommun har man tagit sig an ett 

helhetsbegrepp för att stoppa mobbning och detta går även igen i just denna komponent 

gällande utbildning. Alla inblandade i skolan, dvs. personal, föräldrar, politiker och även 

organisationer i samhället får en grundutbildning i forskning kring mobbningsområdet. 

Utbildningen innefattar definitioner, attityder, tidiga tecken och signaler, samt åtgärder av 

förebyggande slag och åtgärder vid upptäckt.  

Vad gäller enkäternas del i åtgärdsprogrammen och de allmänna riktlinjerna så kan det här 

vara värt att nämna att den australiensiske forskaren Ken Rigby poängterar hur viktigt det är 

med regelbunden uppföljning med hjälp av enkätundersökningarna. Detta för att även 

personalen på skolan bör ha en uppfattning om mobbningsproblematiken på skolan och 

elevernas syn på detta. Som Skolverket skrev i sin rapport ”Olikas lika värde” är det viktigt 

med en helhetssyn för att skapa en tryggare skolmiljö för eleverna. Forskningsresultaten är 

också relativt likartade vad gällande helhetsperspektivets betydelse för anti– 

mobbningsarbetet. Sveriges lagstiftning genom Skollagen och Diskrimineringslagen säger att 

huvudmannen för skolan skall varje år ska redovisa en plan för anti-diskriminering och 

uppfölja resultaten av detta varje år. Motionen (2003) poängterar att politiken är delansvarig 

till att mobbningen inte stoppas om man inte använder sig av de evidensbaserade kunskaper 

som finns tillgängliga. Genom de paragrafer i Skollagen och Diskrimineringslagen som 

anvisar hur skolans arbete mot mobbning skall genomföras visar man sitt ansvarstagande. 
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Trots att det är huvudmannens ansvar att komma till rätta med problemen i skolan så faller 

dock en del av ansvaret på föräldrarna då det är deras uppgift att visa sina barn vad som är rätt 

och fel i hur de förhåller sig till andra barn i sociala situationer. Detta tar motionen (2003) 

upp. Man ser genomgående spår av detta i de program och riktlinjer som används i dag. 

Exempel på detta är utbildning till föräldrar, föräldramöten, föräldragrupper och hem- och 

skolagrupper. 

De olika händelser som nämnts i vår rapport angående självmord som tros ha sin grund i 

mobbning visar på allvaret i mobbningsproblematiken och kan tänkas ha lett fram till att man 

är noggrannare i utformningen av antimobbnings-åtgärder som arbetet i Strömsunds kommun 

visar. Alla mobbningsincidenter som leder till allvarliga följder, får stor uppmärksamhet av 

media och detta kan vara en av anledningarna till att man i lag reglerar hur 

antimobbningsarbetet i skolor ska se ut. 

Om man ser till genusaspekten som är något outvecklad i forskningsområdet så kan man se att 

det finns en viss skillnad i hur pojkar och flickor mobbas. Vad gäller direkta former av 

mobbning är pojkar mer utsatta än flickor. Flickorna i sin tur är mer utsatta för indirekt 

mobbning. Flickor blir i högre grad utsatt för mobbning från pojkar. I Strömsunds kommun 

har man på Fjällsjöskolan i Backe anammat genusperspektivet på så sätt att man arbetar med 

tjejvecka för att stärka flickorna. 
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Nedan följer en tabell som tydliggör de olika gemensamma komponenterna i 

åtgärdsprogrammen/riktlinjerna:  

Olweus nationella 

program 

Olweus svenska 

program 

Värdegrundsarbete Strömsunds 

värdegrund 

Frågeformulär Frågeformulär Utvärdering av program Frågeformulär 

Studiedag om mobbning Konferensdag Undervisning Utbildning inom 

mobbningsområdet 

Rastvaktssystem Rastvaktsschema Rastvakter Fler vuxna på raster 

Kontakttelefon   Brevlåda + rådgivning 

per telefon 

Föräldramöte Föräldramöte  Föräldramöte 

Miljöutvecklingsgrupper 

för lärare 

Studie och 

handledningsgrupper 

för skolpersonalen  

 Elevvårdsteam 

Klassregler Regler mot mobbning Styrdokument Gemensamma regler 

Klassråd Elevmöten  Klassråd/ Elevmöte 

Rollspel och litteratur  Värderingsövningar Drama 

Inlärning genom samarbete   Samtalsgrupper med 

handledning, inriktat på 

mobbning/ 

”Livsviktigt” 

Gemensamma positiva 

aktiviteter 

   

Klassföräldramöte och 

enskilt samtal 

Föräldramöten  Föräldramöten 

Samtal med mobbare och 

mobboffer 

Samtal med mobbare 

samt mobboffer 

 Samtal med mobbare 

och mobboffer 

Samtal med föräldrarna Samtal med inblandade 

föräldrar 

Föräldrar informeras   
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Tips, råd och erfarenhet 

från lärare och föräldrar 

Erfarenhet från 

skolpersonal och 

föräldrar 

Föräldrar involveras Föräldraråd 

Hjälp från neutrala 

klasskamrater 

  Kamratstödjare 

Hjälp och stöd till 

föräldrar. 

 Föräldramöte/ Utbildning Info via brev och mail/ 

Utbildning 

Samtalsgrupper för 

föräldrar 

Föräldramöte Föräldramöte Föräldragrupper 

Byte av skola    

Påföljden anpassas efter 

eleven, Samtal med 

individen 

Individuella 

åtgärdsplaner 

De inblandade elevernas 

föräldrar involveras/arbetet 

baseras på allas lika värde 

Samtal med de 

inblandade individerna 

Vuxna ska uppträda som 

auktoriteter  

Vuxna ska vara 

förebilder och uppträda 

som auktoriteter  

Ansvarsfördelning/ 

Vuxennärvaro 

 

 

Något som är allmänna förutsättningar både i programmen och i värdegrundsarbetet är: 

Engagemang och 

medvetenhet 

 

Engagemang och 

medvetenhet 

 

Identifiering och stärkning av 

de positiva sidorna av 

verksamheten som ger 

förutsättningar för 

likabehandling och 

demokratiska värderingar 

Medvetenhet, kunskap 

och engagemang 

 

Jämförande analys 

Här räknar vi bara upp de komponenter som även finns i motsvarande form i något av de 

andra programmen/riktlinjerna. Om man räknar de olika komponenterna i 

åtgärdsprogrammen/riktlinjerna så ser man att Olweus orginalprogram har 21 komponenter, 

det svenska programmet har 14 matchande komponenter, Värdegrundsarbetet har 10 

jämförbara komponenter och Strömsunds värdegrundsarbete har 17 jämförande komponenter. 

Man kan konstatera att Strömsunds värdegrundsarbete har mest gemensamt med Olweus 
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orginalprogram. De har hela 17 komponenter gemensamt med Olweus orginalprogram. De 

har till och med mer gemensamt med Olweus orginalprogram än den version av 

Olweusprogrammet som används i Sverige. Värdegrunden har 9 gemensamma komponenter 

med Strömsunds värdegrundsarbete. Eftersom att värdegrundsarbetet i Strömsunds kommun 

tar in komponenter från både Olweusmodellen samt använder sig av de nationella riktlinjerna 

för värdegrundsarbete så blir deras arbete mer övergripande än exempelvis den svenska 

Olweusmodellen. 

”Byte av skola” och ”Gemensamma positiva aktiviteter” är de komponenter i 

orginalprogrammet som inte finns med i något av de andra programmen/riktlinjerna. Detta 

kan bero på dels att forskning har visat att byte av skola i och för sig kan vara gynnsamt för 

att lösa den utsatta individens problem men gör ingenting för att lösa 

mobbningsproblematiken i skolan. Dels är gemensamma aktiviteter något som redan finns i 

de svenska skolorna i form av exempelvis: klassfester, skoldans och friluftsdagar varje termin. 
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