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ABSTRAKT 
Detta examensarbete är en kvalitativ intervjustudie med utgång ifrån tre skolor i Kalmar 
län för att undersöka deras arbetssätt för att förebygga mobbning. I skolans värdegrund 
blir det tydligt att mobbning inte är ett accepterat beteende inom och utanför 
skolverksamhetens ramar. I skollagen står det även att alla skolor även måste ha ett 
åtgärdsprogram och en modell för att förebygga mobbning, dock är utformande av denna 
modell helt valfri och skolorna får själva bestämma hur de ska arbeta förebyggande och 
åtgärdande mot mobbning. Skolor och kommuner får därmed själva bestämma hur deras 
förebyggande arbete mot mobbning ska utformas och utföras. Studien undersöker 
därmed kring vad administrationen och lärare överväger att lägga fokus på vid valet av 
en specifik modell. För att undersöka detta förankras studien kring Gunnar Cardells 
trenätsteori med fokus på vilka orsaker, behov och strategier som genomsyrar skolornas 
val av modeller för att förebygga och åtgärda mobbning. Syftet med studien är att 
undersöka skolornas arbetssätt, hur de har kommit fram till sin metod samt hur arbetet 
genomsyrar verksamheten. Undersökningen visar att skolorna har utgått ifrån de tre 
faktorerna orsak, behov och strategier, men hur de har valt att utforma innehållet inom 
dessa områden varierar. Skolorna utgår ifrån samma orsak, med fokus på relationer, men 
vid behov och strategi har skolorna valt att använda sig av ett eget tillvägagångssätt som 
är anpassat efter deras verksamhet. De anser även att arbetssättet som de utgår ifrån idag 
är ett fungerande koncept för deras verksamhet, även om det alltid finns delar som 
behöver mer arbete. Resultatet visar även att två av skolorna arbetar för att aktivt 
förebygga, medan en skola arbetar mer åtgärdande. Dock visar resultatet att alla skolor 
arbetar aktivt med att framställa och fokusera på likabehandlingsplanen som ett 
förebyggande arbete mot mobbning. 

NYCKELORD: förebyggande arbete, åtgärdande arbete, mobbning, trenätsteori, 
Cardell, gymnasieskola, likabehandlingsplan, arbetsmodell, val, behov, orsak, strategi. 
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1 INTRODUKTION 
De flesta människor har varit i kontakt med mobbning under deras skoltid på något 
sätt. Antingen har de varit den mobbade, den som mobbar eller en åskådare av 
handlingen i form av studiekamrat eller skolpersonal. De flesta som har varit i en 
mobbningssituation vet även om de förödande konsekvenserna som mobbning kan 
ge för den utsatta personen. Många av de självmord bland unga i Sverige idag beror 
på att de har hamnat i en så svår mobbningssituation som de inte klarar av att 
bearbeta enligt BRIS (2010). I skolans värdegrund ska alla elever ha lika rätt att vara 
sig själva och ska behandlas med samma respekt oavsett deras etniska bakgrund, 
kön, sexuell läggning eller andra egenskaper som gör att de hamnar utanför normen. 
Det är även skolans uppgift att aktivt fostra elever för att de ska skapa förståelse för 
allas lika värde. I skolans värdegrund blir det tydligt att mobbning inte är ett 
accepterat beteende inom och utanför skolverksamhetens ramar. I skollagen står det 
att alla skolor även måste ha ett åtgärdsprogram och en modell för att förebygga 
mobbning, dock är utformandet av denna modell helt valfritt och skolorna får själva 
bestämma hur de ska arbeta förebyggande och åtgärdande mot mobbning (SFS 
2010).  Skolor och kommuner får därmed själva bestämma hur deras förebyggande 
arbete mot mobbning ska utformas och utföras, antingen kan de skapa en egen 
modell, eller kan de använda en av de modeller som redan har utformats för skolor 
att använda. Det finns inga entydiga forskningsresultat som pekat på vilken av de 
färdiga modellerna som är mest lämpade och inte heller om hur man förebygger och 
åtgärdar mobbning på mest lämpade sätt. Vad det än är som väger in i valet kring 
skolornas arbetssätt kan detta val verka stort och svårt då det är ett väldigt viktigt 
förebyggande arbete de ska göra. Ett arbete som kan komma att påverka elever 
väldigt negativt om de skulle göra ett val att utforma eller välja en modell som inte 
fungerar i praktiken. Det är skolverksamhetens val kring utformandet av deras 
modell för att förebygga och åtgärda mobbning som denna undersökning fokuserar 
på. 
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2 SYFTE 
Vårt syfte är att belysa de handlingsplanerna som de utvalda skolorna har kring deras 
arbete för att förebygga och åtgärda mobbning. Vi vill studera deras arbetssätt, hur 
de har kommit fram till valet av den metoden och åtgärden, samt hur det genomsyrar 
verksamheten. Enligt skolverket finns det ett flertal redan utformade metoder för att 
förebygga och åtgärda mobbning på skolor. Om det kommer fram till att många 
skolor inte använder sig av en av dessa färdigställda modeller utan utformar en egen 
som är anpassad för den enskilda verksamheten hamnar studiens fokus istället på att 
diskutera varför de inte använder sig av en utvald metod, hur de har gått till väga för 
att utforma en egen metod, och deras motivering till varför de har skapat en egen, 
samt hur deras egen metod fungerar i verksamheten.   

 Frågeställningar: 

 Hur kan skolor arbeta för att förebygga och åtgärda mobbning? 

 Varför har de valt just detta arbetssätt för att förebygga och åtgärda 
mobbning? 

 Hur genomsyrar deras arbete kring att förebygga och åtgärda mobbning 
deras skolverksamhet? 
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3 BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras vad som är stadgat av skolverket för att förebygga 
mobbning, definition på kränkande behandling, vad det finns för olika framtagna 
modeller för att förebygga mobbning, antimobbningsteamets betydelse 
åtgärdsprogrammets betydelse samt tidigare forskning kring ämnet. 

3.1 Styrdokument 
I läroplanen för gymnasieskola 2011 (Gy11) står det skrivet om hur skolan ska arbeta 
kring de normer och värden som ska förmedlas till eleverna.  Under ”Grundläggande 
värden” i Gy11 står det att var och en som verkar inom skolan ska  

främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö (Skolverket, 2011 s 5).  

Vidare beskrivs hur varje elev ska låtas finna sin egen väg för att komma underfund 
med sin plats i samhället (a.a.). I Gy11 står det även att skolan är baserad på en 
demokratisk grund som har till uppgift att förvalta den etik som grundar sig i kristen 
tradition och västerländsk humanism (Skolverket, 2011). Skolan och dess utbildning 
ska förmedla solidaritet mellan människor och gestalta jämställdhet mellan kvinnor 
och män (a.a.). Detta är de övergripande normer som skolan ska arbeta kring och 
som ska förmedlas till eleverna. Enligt Skolverket måste skolor årligen upprätta en 
plan mot kränkande behandling som kallas likabehandlingsplan. En sådan 
handlingsplan ska beskriva de rutiner och åtgärder som finns på skolan för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling under det närmaste året. I 
handlingsplanen ska det beskrivas vilka åtgärder som skolan antingen ska genomföra 
eller påbörja under året för att förebygga kränkande behandling. Det är av vikt att 
elever på skolan ska vara involverade i arbetet kring likabehandlingen. Skolan har 
sedan till uppgift att redogöra för de åtgärder som har skett, och det tas med i 
handlingsplanen för nästkommande år (Skolverket, 2009b). Om skolan får kännedom 
om att en elev känner sig utsatt för kränkande behandling, t.ex. mobbning, oberoende 
om eleven kränks av personal eller om kränkningen utförs av andra elever, i samband 
med verksamheten måste skolan omedelbart utreda omständigheterna och vidta alla 
åtgärder som skäligen krävs för att förhindra fortsatta kränkningar. Utredningen som 
skolan sedan ska utföra ska klarlägga den inträffade situationen och analysera 
orsakerna. Utredningen ska omfatta både den eller de som utövat kränkningen och 
den eller de som blivit utsatta. Skolan har som uppgift att dokumentera de åtgärder 
som vidtagits från och med det att ett fall av kränkning blir känt. Vid behov ska ett 
åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna, åtgärdsprogrammet kan gälla 
både den eller de som utför kränkningar eller den elev som blir utsatt (Skolverket, 
2009b). Enligt skollagen har skolan skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga 
och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling, och detta ska vara ett 
kontinuerligt arbete med strukturerade uppföljningsbara mål. (Skolverket, 2009a). I 1 
kapitlet 2 § i skollagen står det att den som verkar aktivt inom skolan ska motverka 
alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden (SFS 
2010).  
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3.2 Definition av kränkande behandling och 
mobbning 

Kränkande behandling innebär handlingar som kan utföras av en eller flera personer 
som kränker en elevs värdighet. Det finns tydliga och dolda kränkningarna, och de 
dolda är svårare att uppfatta av utomstående personer. Handlingarna kan uttryckas 
genom nedsättande tilltal, utfrysning, förlöjligande eller fysiskt våld. Mobbning 
omfattas av kränkande behandling, men mobbning innebär ett upprepat negativt 
beteende mot någon annan (Skolverket, 2009a). Varje skola har egna utmärkande 
drag, de skapar sitt egna ”skolklimat”, men eleverna skapar även ett eget regelsystem 
om vad de anser är ett accepterat eller oaccepterat beteende, vilket kan generera i att 
de som inte följer dessa ”regler” oftast hamnar utanför gemenskapen men även att de 
blir mobbade. Även om det finns handlingsplaner om hur ”skolklimatet” ska vara, 
skapar varje skola sitt egna ”skolklimat” med egna värderingar och normer om vad 
som gäller på skolan (Ogden 1993).  

Mobbning är ett äldre förekommande problem inom skolan, men dokumentation 
kring mobbning började inte fören på 1970-talet (Shariff, 2008). Vardagsmobbning 
förekommer i skolan under situationer där läraren antingen inte är närvarande, eller 
inte har möjlighet att uppmärksamma situationen. Lärare uppmärksammar oftast de 
konflikter som är synliga, och kan då anse att problemet inte är lika stort som det 
egentligen kanske är. Mobbningen utmärks oftast av att en grupp elever isolerar eller 
stöter ut en annan elev, och förhindrar eleven att försvara sig själv (Shariff, 2008; 
Evenshaug & Hallen, 2001). Mobbning är ett av skolans största problem som 
påverkar en elev både fysiskt och psykiskt (Evenshaug & Hallen, 2001). Mobbning 
har som avsikt att skada eller skapa obehag för en annan människa (Olweus, 2003). 
Enligt Olweus (1991) finns det tre kriterier kring begreppet mobbning. Det första 
begreppet innefattar negativa handlingar mot en person under upprepade tillfällen, 
det andra begreppet är att avsiktligen orsaka psykiskt och fysiskt obehag för den 
andra personen, och det tredje begreppet är att mobbning handlar om makt, att den 
som mobbar har den största makten (a.a.). 

 

 

3.3 Framtagna förebyggande metoder 

Varje skola måste ha en likabehandlingsplan att jobba utifrån ifall mobbning 
observeras på skolan. Det finns utformade modeller för skolor som är till för att 
förebygga mobbning, och dessa modeller kan skolorna välja att använda sig av eller 
utforma ett eget tillvägagångssätt. Några av de redan utformade modellerna är till 
exempel Olweusprogrammet, Kometprogrammet, SET och Farstametoden 
(Skolverket, 2009b).  

Olweusprogrammet har utvecklats av Dan Olweus, och började användas i skolor 
1985. Programmet arbetar mot mobbning och kränkande behandling genom att 
utveckla positiva kamratrelationer.  Programmet utgår även från att skapa en trygghet 
i skolan genom att omstrukturera den rådande skolmiljön. (Skolverket, 2009b).  

Kometprogrammet utvecklades av Martin Forster under 90-talet. Kometprogrammets 
syfte är att stödja och hjälpa bråkiga och utåtagerande barn, så att det kan skapas ett 
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positivt klimat med arbetsro i klassrummet. Programmets målsättning är att minska 
beteendeproblem och skapa ett positivt beteende hos eleverna. (Skolverket, 2009b).  

SET-programmet är skapat av Birgitta Kimber som utgick från ett amerikanskt 
nätverk som grundades 1994. Syftet med SET är att påverka individers beteenden 
och förebygga olika sociala problem och psykisk ohälsa. Programmet antas kunna 
påverka gruppklimat och förhållningssätt mellan vuxna och elever i skolan. SET är 
ett pedagogiskt program syftar till att utveckla elevers sociala och emotionella 
kompetens. (Skolverket, 2009b).  

Farstaprogrammet utvecklades i mitten av 80-talet av Karl Ljungström. Syftet med 
programmet är att vara en åtgärd för att omedelbart kunna stoppa mobbning 
(Skolverket 2009b). Farstaprogrammet formas genom att skolan skapar ett 
behandlingsteam som består av personal på skolan, och det är behandlingsteamets 
uppgift att upptäcka och åtgärda förekommande mobbning. Programmet fungerar på 
det sättet att när mobbning upptäcks är det behandlingsteamets uppgift att ha 
oförberedda samtal med den eller de som mobbar, oftast tar man dem ur klassen. Det 
genomförs sedan enskilda samtal med eleverna där de vuxna markerar att det är de 
som leder samtalet, och det ges ofta inte mycket utrymme för eleven att prata. 
Samtalets syfte är att få eleven till att förstå att dennes beteende är oacceptabelt och 
behöver omedelbart upphöra. Efter detta samtal hålls det uppföljande samtal med 
eleverna för att kontrollera att mobbningen inte har fortsatt (Skolverket 2009b). 

 

3.4 Antimobbningsteam  

I Sverige finns det olika organisationer som är till för att stödja barn och unga i deras 
liv och deras situation i skolan. Friends är en av de organisationer som är aktiva inom 
skolväsendet. 

Friends startades 1997 av Sara Damber, deras uppdrag är att stoppa mobbning. 
Friends utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar över hela Sverige 
(www.friends.se). De har en vision om att alla barn och unga ska kunna växa upp i 
ett tryggt och jämlikt samhälle.  Friends anser att det är de vuxnas ansvar att stoppa 
mobbning, och för att kunna göra det har de utformat en långsiktig plan som 
innefattar utbildning, rådgivning och uppföljning för personalen på skolan. Genom 
utbildningen får personalen på skolan ökad kunskap kring hur och varför mobbning 
uppstår, samt hur man förebygger den. Friends utbildningar genomsyras av 
normkritik och genustänk (www.friends.se.)  

Det finns även grupper inom skolan som skolan själv arbetar fram för att arbeta mot 
mobbning. På varje skola bör det finnas ett mobbningsteam, där olika personal från 
skolan, till exempel kurator, skolsköterska, och lärare bör ingå. Att olika personal ska 
vara involverad i teamet beror på att personalen möter eleverna i olika situationer 
och har då olika interagerande och upplevelser av eleven (Höistad, 1994). Personalen 
som ingår i teamet måste upplevas av eleverna som en person de kan lita på och 
anförtro sig till. Det är även viktigt att personalen kontinuerligt arbetar med skolans 
likabehandlingsplan. Ett annat arbetssätt för skolor är att använda sig av 
kamratstödjare. Kamratstödjares uppgifter är att vara ett extra stöd för den eller de 
som blir mobbad/mobbade, men även att vara en informationskanal för 
mobbningsteamet, då elever oftast ser mer än vad lärarna gör. Det är både 
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mobbningsteamet och kamratstödjarnas uppgift att arbeta för att motverka mobbning 
på skolan (Höistad, 1994). 

3.5 Åtgärdsprogram 

Enligt Svensk lag ska skolans förebyggande arbete och åtgärdande program 
dokumenteras (Skolverket, 2009). Åtgärdsprogram utformas ofta för elever som är i 
behov av särskilt stöd, som antingen är uppmärksammat av elev, skolpersonal eller 
föräldrar (Larsson-Swärd, 1999). Tillvägagångssättet vid ett åtgärdsprogram kan 
även användas att utgå ifrån hur man hanterar ett mobbningsfall (Forsman, 2003). 
Vid utformandet av ett åtgärdsprogram är första steget att ta kontakt med alla berörda 
i situationen för att få en övergripligdig bild av händelsen. Det är även viktigt att se 
till elevens sociala situation, vilken umgängeskrets eleven har. Desto tidigare 
problemet tacklas och resurser sätt sin, desto mindre är risken för stora negativa 
påverkningar hos eleven. Hur skolan bemöter utsatta elever, hur de handskas med 
situationen har även det en inverkan på eleven och hur mycket situationen kommer 
att påverka eleven. Om det skulle anses nödvändigt kan det ibland även vara 
fördelaktigt att anlita personer, exempelvis psykologer som inte är knutna till skolan 
för att få extra hjälp med att hantera situationen (Larsson-Swärd, 1999). 

Alla åtgärdsprogram ska innehålla dokumentering av de insatser som har utförts, 
utvärdering av insatserna samt en uppföljning. I uppföljningen är det viktigt att ta 
kontakt med de inblandade speciellt den utsatta för att få elevens syn på om 
situationen har förändrats antingen till det bättre eller sämre (Larsson-Swärd, 1999). 
Det kan även vara fördelaktigt att inkludera den utsatta eleven när skolan gör sitt 
utvärderande av deras tillvägagångssätt för hur de har hanterat situationen. Det 
medför då både skolans syn på vad som var bra och mindre bra, men även den 
viktiga faktorn, vad eleven själv ansåg var bra och mindre bra i skolans hantering 
kring situationen. Dokumentation kring skolan åtgärdsprogram bör ske kontinuerligt 
(Larsson-Swärd, 1999). Enligt Flygare, Edward Gill och Johansson (2013) kan en 
kontinuerlig dokumentation kring skolans förebyggande arbete även möjliggöra 
identifikation av de riskfaktorer som finns på skolan. De menar även att kontinuerlig 
dokumentation med fastställda rutiner har en reducerad effekt på antalet 
mobbningsfall. Larson-Swärd (1999) skriver att trots att samarbete mellan alla delar 
av skolpersonalen är av stor vikt för att ett åtgärdsprogram ska fungera på allra bästa 
sätt, bör det vid specifika elevsituationer vara så få personer involverade som 
möjligt. Hur skolor går tillväga för att ha en god miljö på skolan som möjligt, vilka 
tillvägagångssätt skolorna använder för att förebygga och åtgärda negativa 
situationer på skolan är högst individuellt, alla skolor har sitt egna tillvägagångssätt. 

 

3.6 Tidigare forskning 
En av de verksamheter som behöver centrala insatser för att satsa på förebyggande 
åtgärder är skolan. I en satsning om förebyggande åtgärder finns både nya och gamla 
lösningar. Gamla idéer är centrala i utformandet, samtidigt som man lägger vikt i att 
förnya och anpassa åtgärderna. Samhället är under konstant förändring som i sin tur 
påverkar skolan eftersom skolan behöver anpassa sig till samhället (Person & 
Svensson, 2005). 
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3.6.1 Styrningar vid skolors valmöjligheter 
Alexandersson (1999) ställer sig frågan om skolan förändras på eget initiativ eller om 
förändringar sker på grund av krav från kommunen eller statens styrning. De mål 
som skolan har att rätta sig efter finns i skollagen och diverse andra förordningar, 
och på det sättet styr staten, samtidigt som de ger den enskilda skolan möjlighet att 
utforma sitt egna tillvägagångssätt för att uppnå målen. Tendenljung (2008) skriver 
att vid förändringar i verksamheten behöver man skapa ett nytt sätt att arbeta ifrån. 
Det är viktigt att se hur ens möjligheter kan förändras utifrån nya krav som uppstår. 
Han menar att nya krav påverkar verksamhetens intention med arbetet och därför 
behöver man se över sitt arbete och se ifall förändringar behöver göras (Tendenljung, 
2008). Enligt Kahneman och Tversky (1986) ökar människor sin effektivitet i att 
uppnå sina mål när de anser att de kan lära utav händelsen. När ett val ska göras om 
vilket tillvägagångssätt som skulle fungera bäst utgår man ifrån dominans begreppet. 
Det vill säga att det tillvägagångssättet som anses vara bäst utformat för att passa sin 
verksamhet är det tillvägagångssättet som utses att användas. Alexanderson (1999) 
menar att förändringar sker bäst på lokalnivå och därför behöver alla delar av skolans 
personal vara engagerade i arbete. För även om skolans riktlinjer utformas på statlig 
nivå är det den enskilda skolan som anpassar det efter sitt arbetssätt. 

3.6.2 Det förebyggande arbetet 
När skolor arbetar förebyggande bearbetar man problemet på organisationsnivå som i 
sin tur reflekteras på individnivå, det vill säga att hela organisationen är en del av det 
förebyggande arbetet men även den enskilda individen berörs av arbetet (Person & 
Svensson, 2005). Att all skolpersonal i verksamheten är utbildad och medveten kring 
problematiken med mobbning, är även det en förebyggande åtgärd som fungerar 
bättre i förhållande till att enbart viss personal på skolan är insatta i 
mobbningsproblematiken. En förebyggande åtgärd är att skolor bör har en medveten 
strategi att skapa positiva relationer och arbeta med relationsbyggande aktivitet 
(Flygare m.fl., 2013). Ttofi, Farrington och Baldry (2008) har kommit fram till att de 
skolor som har störst framgång i sitt arbete att minska mobbning har korta perioder 
mellan personalens möten kring hur deras arbete fungerar och vad som behöver 
ändras samt att skolorna har ett kontinuerligt arbete mellan lärare och elever. De 
skolor som inte har någon konkret uppföljning av skolans arbete har inte heller ett 
fungerade mobbningsarbete. De anser även att resultatet av ett mobbningsprogram 
beror på vad skolorna väljer att lägga fokus på. De skolor som lägger fokus på 
klassrumsregler, disciplinära metoder och föräldrakontakt genererar i ett positivt 
resultat (Ttofi m.fl., 2008). Vid förebyggande arbete utgår de flesta skolor inte 
utifrån ett redan utformat program, utan antingen blandar de olika program eller 
plockar det ut delar från programmet som skolan anser kommer att fungera för dem 
(Flygare m.fl., 2013). Även Boström och Josefsson (2006) menar att det trots att det 
finns möjliga modeller eller metoder utformande för hur man ska arbeta 
förebyggande, behöver det ändå anpassas till den enskilda verksamheten. De menar 
att varje utformad modell har sin grund i en teori som är baserad på en viss kunskap- 
och människosyn, och att varje utformad modell behöver anpassas till verksamheten 
som modellen ska verka i, eftersom varje verksamhet har sin egen karaktär. Ttofi 
m.fl. (2008) menar att de skolor som har det mest framgångsrika resultatet för att 
motverka mobbning utgår ifrån Olweusprogrammet vid skapandet av sin egna 
metod. De har även kommit fram till att mobbningsprogram har störst effektivitet i 
Norge, en generell förbättring i Europa, men att det inte fungerar lika bra i USA. 
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Person och Svensson (2005) skriver att all personal på skolan, lärare, kurator, 
skolsköterska m.m. behöver vara engagerade och involverade i relationen till 
eleverna för att förbättra skolans förebyggande arbete. Flygare m.fl. (2013) menar 
även att genom att involvera elever och skapa en känsla av delaktighet hos eleverna 
gällande skolans verksamhet ökar positiviteten i skolklimatet vilket i sin tur minskar 
risken för kränkande behandling mellan eleverna. För att kunna utföra ett 
förebyggande arbete behöver målet med arbetet vara att förhindra det som är negativt 
medan man möjliggör det som är positivt (Person & Svensson, 2005). 
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4 TEORI 
Enligt Andrén (2008) är trenätsteorin användbar att utgå ifrån i analysen vid en 
samhällsvetenskaplig undersökning. Andrén (2008) menar att genom en 
strategianalys kan man undersöka motiverande av ett val och dess utformande samt 
utformandets resultat. Vid användandet av trenätsteorin kan man vid undersökning 
av handlingsplaner komma fram till tillvägagångssättet vid utformandet av 
handlingsplanen. Undersökningen fokuserar då på skaparna av handlingsplanen, vad 
fanns att välja mellan, hur resonerades det vid utformandet och vad togs i beaktning 
vid utformandet av handlingsplanen (Andrén, 2008). 

Trenätsmodellen är en teori av Gunnar Cardell där Cardell (2001) identifierar tre 
olika ”nät” som har betydelse för en pedagogisk verksamhet. Han menar att dessa 
strateginät är de föreställningar om svar en pedagog har på varför-frågor och som i 
sin tur leder till strategikedjor. Påtagliga behov av sådant slag som är fastslagna 
genom styrdokument eller som är uppkomna genom forskning har en stor påverkan 
även i den pedagogiska verksamheten. Dessa leder till personliga föreställningar av 
behov som dock inte behöver vara verkliga vilka även påverkar verksamheten och 
kan kartläggas (Cardell 2001). Resultatet av de olika handlingarna (först gjorde vi 
detta sedan hände det här men också det och det, eftersom det blev så gjorde vi sedan 
detta men även det här) kan i sin tur beskrivas som ”orsaksnät”. De tre perspektiven 
strategi, behov och orsaker utgör de tre ”näten” i Cardells trenätsteori. Den 
grundläggande utgången med teorin är att den pedagogiska verksamheten måste 
uppfattas som ett helt system. Varje enskild del i det hela systemet får sin speciella 
innebörd av hur den enskilda delen relaterar till resten av helheten. Om man istället 
hade utgått från en enkel tankekonstruktion där man går från orsak till mål blir inte 
den pedagogiska verksamheten längre förståelig menar Cardell (2001). Med sin 
modell skapar han ett alternativ till psykologiska och sociologiska teorier som till 
exempel ramfaktorteorin. Cardell (2001) menar även att det alltid finns generella 
drag och mönster som är ett kännetecken för ett system. Cardell (2001) menar att 
trenätsmodellen speglar en speciell pedagogisk praktik. Modellen lämpar sig därför 
som ett redskap till att beskriva en helhet och en komplexitet i den pedagogiska 
praktiken. Modellen utgår från en samling hämtade begrepp där de är tagna från 
olika sammanhang och har skapats för att jämställas med mönster i verkligheten. 
Trenätsmodellen är en kombination av verksamheters tankestrukturer och 
systemteori och uttryck för två olika miljöer och sorter av verksamhet. Begreppet 
strategi hör hemma i den första sorten medan förklaringen nås utifrån den andra. Ett 
system av idéer leder till en strategi där den största idén beskriver ett mål och 
resterande idéerna framställer vilka processer som leder fram till ett samspel som till 
sist resulterar i att slutmålet nås. Den mänskliga faktorn är en del av dessa system 
beroende av att systemet ska kunna uppstå och bevaras vilket medför att individens 
funktion ingår som ett delsystem i hela funktionsmönstret av systemet. Detta innebär 
enligt Cardell (2001) att individen sitter på en potential för att aktivt kunna bidra och 
leda systemets uppförande och bildar en samverkan mellan alla olika delsystem. 
Samverkanspotentialen som bildas brukar kallas kunskap, förmåga eller kompetens 
(Cardell, 2001). Cardell (2001) menar att strategi, behov och orsak är tre faktorer 
som behövs för att ett system ska fungera. Cardells trenätsteori har använts i 
uppsatsen för att fastställa skolornas orsak till att använda sig av en modell, vad de 
har för behov av modellen samt deras strategi kring arbetet med modellen.  Vi 
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försöker även fastställa om modellen är hållbar ifall de har använt alla tre 
utgångspunkter, orsak, behov och strategi i framtagandet av deras modell.  

4.1 Teoretisk matris 

Matrisen (se tabell 4.1) vi har skapat, används i resultatet för att koppla samman 
Cardells teori om att alla tre av dessa nät måste vara tillgodosedda för att ett hållbart 
beslut ska kunna fattas. Matrisen används även i resultatet för att på ett klart och 
tydligt sätt uppvisa skolornas tillvägagångssätt och förhållning till deras 
förebyggande och åtgärdande arbete vid mobbning.  Här kopplas skolornas arbete 
med att förebygga och åtgärda mobbning genom att koppla intervjuerna till 
trenätsbegreppen orsak, behov och strategi. Exempelvis kan mallen då nå resultatet 
att skola 1 har utvecklat arbetet genom att tillgodose orsak genom att det är lag på att 
ha en plan, behov för att det förekommer mobbning och strategi genom att utveckla 
en egen metod. 

Tabell 4.1 

Trenätsbegrepp Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Orsak    

Behov    

Strategi    
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5 METOD 
Här presenteras de metodval, tillvägagångssätt och urvalsprocess som har utformat 
studien, samt etiska överväganden och metoddiskussion. 

5.1 Metodval 
En kvalitativ studie med fokus på intervjuundersökning har använts vid utformandet 
av denna studie. Frågorna som använts vid intervjuerna var semistrukturerade vilket 
innebär att intervjuaren får en större uppfattning av helheten då respondenten har 
möjlighet att sväva ut ur intervjuguiden vid ett svar. Därav gav intervjuer ett bredare 
perspektiv på skolans arbete eftersom utförandet av intervjuerna gav mer utförliga 
svar, som även kunde utvecklas med eventuella följdfrågor (Lantz 1993). Valet att 
använda semistrukturerade intervjuer grundade sig i att undersökningen enbart 
inkluderade ett fåtal representanter från skolorna. 

5.2 Tillvägagångssätt 
Det använda tillvägagångssättet har varit att utgå ifrån tre gymnasieskolor i Kalmar 
län och undersöka hur skolorna arbetar för att förebygga och åtgärda mobbning. 
Enskilda intervjuer (sju stycken) har genomförts med personal som ingår i skolans 
elevhälsoteam för att få svar på hur arbetet på deras skola är utformat men även hur 
arbetet genomsyrar deras verksamhet. Det första steget var att kontakta skolorna via 
mail för att få en inblick i vad de har för modeller för att förebygga och åtgärda 
mobbning. Sedan tillfrågades personal i elevhälsoteamet om möjligheten för att 
medverka i en intervju kring deras arbete. Personalen som valde att medverka i 
intervjuerna fick sedan intervjufrågorna skickade till sig innan intervjutillfället för att 
de skulle kunna vara insatta i de frågor som skulle ställas under intervjun. Valet att 
låta respondenterna ta del av intervjuguiden innan genomförandet av intervjun 
grundades på att respondenterna skulle vara insatta i frågorna för att kunna ge bättre 
och mer utförliga svar (Lantz 1993). Intervjufrågorna utformades som enskilda 
frågor för att skapa struktur (Lantz 1993) men även som följdfrågor på föregående 
frågor. Om respondenterna hade fått se frågorna först vid intervjutillfället kunde det 
ha lett till att de blev stressade och gav svar som de senare kanske hade velat ändra 
när de haft mer tid att reflektera över frågorna. Dock finns det även nackdelar med 
att låta respondenterna se intervjuguiden (se bilaga 1) innan intervjun. En sådan 
nackdel är att de frågar annan personal om hur skolan arbetar vilket medför att det 
inte blir respondentens ärliga och personliga svar om hur verksamheten arbetar. 
Även om svaret ger en inblick i hur skolan arbetar ger det inte svar på hur arbetet 
genomsyras hos personalen om det inte är respondentens egna åsikter som utgör 
svaret. Intervjun började med att förklara hur vi skulle gå tillväga, syftet med 
intervjun och att förklara de etiska förhållningsreglerna (Lantz 1993). Vi förklarade 
att intervjuerna skulle ta 30-60 minuter och att de skulle spelas in och sedan 
transkriberas men att det endast var vi som tog del av dessa. Intervjuerna utfördes i 
ett avskilt rum där inte störande ljud förekom som kunde påverka ljudupptagningen.     

5.3 Urval och avgränsning 
Gymnasieskolor i Kalmar län har valts att studeras utifrån vår utbildningsinriktning. 
Eftersom det var orimligt att undersöka alla gymnasieskolor i hela Kalmar län 
gjordes en avgränsning att undersöka två kommunala skolor och en friskola för att 
kunna studera möjliga skillnader och likheter i deras arbetssätt. Uppsatsens urval 
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hamnade även på att enbart undersöka ur ett personalperspektiv då elevers perspektiv 
inte var relevant för studiens syfte och frågeställningar eftersom elever troligtvis inte 
har så stor inblick i skolans utformande kring arbetet med att förebygga och åtgärda 
mobbning. Personalen som valdes ut för intervjudeltagandet var en del av 
elevhälsoteamet eller likabehandlingsgruppen på respektive skola och var därför väl 
förankrade i verksamhetens förebyggande arbete mot mobbning. De utvalda på 
skolorna var rektor, kurator och en lärare från skolans team. Valet att använda 
personal ur elevhälsoteamet och likabehandlingsgruppen avgränsades för att ge en 
tillförlitlig och djupare inblick i verksamhetens arbete inom mobbning. Grundtanken 
var att ha en representant från varje yrkestitel (rektor, pedagog och kurator) men på 
den ena skolan ansåg personalen att de arbetade så nära inpå varandra vid 
utformandet av deras modell, det förebyggande och åtgärdande arbetet kring 
mobbning, därför skulle svaren bli desamma. På denna skola fick vi därför enbart en 
intervju med kuratorn som även ansågs ha huvudansvaret för modellens utformande. 
Det totala antalet intervjuer till denna undersökning blev sju stycken. 

5.4 Etiska överväganden 

Deltagare i studier och de som sedan tar del av den färdiga studien har rätt till att 
veta att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet, även kallat 
forskningskravet. Samtidigt har deltagarna rätt till att deras privatliv inte får onödig 
insyn från obehöriga vid deltagandet av undersökningar. Deltagarna får inte heller 
utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning vid ett 
deltagande av en undersökning, även kallat individskyddskravet. Dessa krav är dock 
aldrig absoluta utan måste vägas mot varandra. Vid varje undersökning måste därför 
forskaren väga dessa krav mot faktorn att få fram den kunskapen som efterfrågas. 
Här ska ett mål nås att få fram kunskapen med så lite risker för påverkan på 
intervjudeltagaren om möjligt.  För att hjälpa forskaren med denna övervägning finns 
de fyra forskningsetiska principerna som har i syfte att ge en norm för förhållandet 
mellan forskare och undersökningsdeltagare, forskningskravet och 
individskyddskravet. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet gäller det att 
forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras uppgift i forskningen och 
vilka villkor de har. De ska även upplysas om att undersökningen är frivillig och att 
de får avbryta när de vill. De ska även informeras om all information som även kan 
tänkas få dem att ändra sig om sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att forskaren 
ska ha undersökningsdeltagarens samtycke för att delta i studien. Om deltagaren är 
under 15år ska målsmans samtycke även finnas. Med konfidentialitetskravet menas 
att alla uppgifter om deltagare i undersökningen ska behandlas med stor 
konfidentialitet och personuppgifterna ska även förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifter i det 
insamlade materialet inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi har utgått från de etiska övervägandena vid intervjuerna. Med utgångspunkt från 
konfidentialitetskravet har skolornas namn inte inkluderats i uppsatsen. I resultatet 
när skolornas svar på intervjufrågorna redovisas kommer skolorna att benämnas som 
skola 1, 2 och 3. Skola 1 är en friskola, skola 2 och 3 är en kommunal skola. De 
personer som har medverkat i undersökningen kommer att benämnas utifrån deras 
yrkestitel samt vilken skola de tillhör (t.ex. kurator skola 2). Informationskravet och 
samtyckekravets har inkluderats genom att respondenterna har blivit informerade om 
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deras bidrag till undersökningen samt att de har givit sitt godkännande för att delta i 
undersökningen. De har även fått veta att de får avbryta och inte längre medverka i 
undersökningen när de vill. Respondenterna blev även informerade om 
nyttjandekravet det vill säga att det insamlade materialet enbart kommer hanteras av 
oss som intervjuar.  

5.5 Metoddiskussion 

Lantz (1993) skriver att innan en intervju genomförs ska problematiken som 
undersöks vara fastställd och det ska finnas en tydlig bild av intervjuernas syfte. Vid 
genomförandet av intervjuer är det lätt för intervjuaren att övertolka och försöka 
anpassa svaren till ens egen intention med undersökningen (Lants, 1993). Detta har 
varit en tanke som har funnits med under utförandet av intervjuerna, att 
respondenterna ska få svara på sitt egna sätt, och att det är viktigt att inte göra egna 
tolkningar av vad som sägs utan enbart utgå ifrån de svar som ges. Reliabilitet och 
validitet i undersökningen är även något som har tagits fasta på vid intervjuerna och 
uppsatsen utformande. Reliabilitet och validitet innebär att undersökningen ska vara 
användbar och trovärdig och att andra ska kunna ta del och ha nytta av ens 
undersökning (Lantz 1993). För att öka tillförlitligheten i undersökningen använder 
vi oss av transkriberingar för att kunna återge ordagranna citat i resultatet. Svaren 
utifrån intervjuerna utgör resultatet som sedan analyserades och bearbetas i 
diskussionen i uppsatsen. Lantz (1993) nämner detta som generaliserbarhet. Det 
innebär att utifrån informationen som framkommer utifrån intervjuer utav en mindre 
grupp respondenter och slutsatserna utifrån denna information kan appliceras och 
vara godtagbar på en större grupp av samma tillhörighet (Lantz, 1993). Eftersom 
undersökningen inte inkluderar mer än tre skolor i Kalmar län skulle det kunna 
uppfattas att resultatet av undersökningen inte är tillförlitligt för alla skolor i Kalmar 
län. Men eftersom de skolor som medverkat i intervjun har ett likvärdigt sätt att 
arbeta som de skolor som inte har inkluderats i undersökningen kan man med hög 
sannolikhet säga att undersökningens resultat skulle bli snarlikt om man valde att 
undersöka tre andra skolor, eller att inkludera fler skolor i undersökningen. Valet att 
enbart välja tre personer från skolan stärks även utav det faktum att personerna som 
medverkar i undersökningen är med i elevhälsoteamet och är delaktiga i utformandet 
av skolans likabehandlingsplan, och är då väl insatta i skolan arbete för att förebygga 
och åtgärda mobbning. 

 



14 

 

 

6 RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån trenätsteorins tre olika faktorer orsak, behov och 
strategi. Det är uppdelat utifrån skolornas orsak till att modellen och valet av 
arbetssätt, behovet som ligger till grund för modellen och deras arbetssätt samt 
strategier för hur de arbetar och hur de tog fram modellen. I resultatet kan det 
förekomma vissa likvärdiga återkopplingar i orsak och behovsdelarna. Detta 
förekommer eftersom skolornas orsak och behov kring skolornas arbete för att 
motverka och förebygga mobbning ofta överlappar varandra. 

6.1 Orsak 
Skola 2 menar att enligt skollagen ska varje skola förebygga och åtgärda mobbingen 
i skolan och för att de själva ska kunna hantera olika kränkande ärenden. Då krävs att 
de har ett välfungerande team som har inblick i hur man arbetar mot mobbning. 
Lärare på skola 2 lägger till att ha ett välfungerande team i skolan underlättar när en 
kränkning uppstår så att teamet snabbt kan ta sig an ärendet. 
Alla skolor anser att det är viktigt att arbeta med relationer. För att ett förebyggande 
arbete ska fungera så bra som möjligt är skolorna överens om att fokus behöver ligga 
på relationer, både relationer mellan elev-elev men även mellan elev och 
skolpersonal. Detta blir tydligt hos rektorn på skola 1 som lägger stor vikt vid 
spontana möten med eleverna.  

[…] Man kommer inte bara ut för att föreläsa eller titta utan det är mer 
spontanmöten också […] (Rektor, skola 1) 

Skola 1 arbetar dels med att förebygga mobbning genom att vara lyhörda för de 
språkbruk som används på skolan och om de hör något olämpligt i till exempel 
korridoren sätter de stopp för det direkt och markerar för eleven att ett sådant 
språkbruk eller beteende är inte accepterat på deras skola. Att arbeta med språkbruk 
är även något som skola 3 lägger mycket fokus på. De anser att språkbruket som 
används bland elever på skolan har blivit hårdare med tiden och att man behöver 
tydliggöra för eleverna vilket språk som är accepterat på skolan och inte. När det 
uppstår mobbning arbetar alla skolor med att samtala med både eleven som är utsatt 
och eleven som har utfört handlingen. Skola 2 arbetar effektivt med att skapa en 
förståelse hos mobbaren, de vill väcka elevens empatiska förmåga, få eleven att inse 
handlingarna som den har utfört har skapat obehag hos en annan elev. De menar att 
ett sådant tillmötesgående får eleven att inse effekterna av sitt handlade och kan då 
reflektera över händelsen och det i sin tur ökar möjligheten till ett förändrat beteende. 
Skola 2 menar även att enbart vara hård och markerande mot mobbaren resulterar i 
mer negativa effekter än positiva. Skola 1 arbetar även de mycket med att samtala 
med de inblandade, att den utsatta får förklara sin uppfattning av händelsen men även 
att eleven som har utfört handlingen får säga sitt. Deras utgångspunkt är först och 
främst att eleverna ska sitta tillsammans och prata om hur de har uppfattat 
situationen och hur de känner kring situationen, att eleverna kan då lättare ta till sig 
det och ändra på situationen. Om eleverna inte vill sitta ner och samtala med 
varandra väljer skolan istället att medla mellan eleverna, en elev i taget. De anser att 
det är mest framgångsrikt att låta eleverna samtala med varandra istället för att 
skolpersonal ska leda samtalet. Rektorn på skola 1 menar att vid ett mobbningsfall, 
efter att samtalet har ägt rum, delas rollerna upp bland kurator och rektor. Kuratorn 
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har ett ”mjukt” samtal medan rektor har ett hårt samtal som behandlar lagar och 
regler på skolan. 

6.1.1 Upphov till modellens utformande 
Orsaken till att skolorna har valt en egen modell som arbetssätt är att öka de positiva 
egenskaperna som har tillkommit i verksamheten. Det som skola 1 anser är positivt 
med deras arbetssätt är att de i deras förebyggande arbete lägger stor vikt i att skapa 
förståelse om likabehandlingsplanen hos eleverna, att de arbetar kontinuerligt med 
likabehandlingsplanen istället för att enbart låta det vara ett dokument som elever 
eller skolpersonal knappt vet någonting om. Rektor på skola 1 förklarar hur de 
arbetar för att involvera eleverna.  

Det är mentorstid som är så och de vi har ju gjort misstaget innan att läsa den 
upp och ner, det är ju inte så, det går inte till så, utan man får väl ta upp någon 
övning eller någon punkt och diskutera och visa att vi har en plan […] (Rektor 
skola 1). 

De anser även att deras snabba agerande vid en inträffad mobbningssituation har ett 
positiv resultat. De har även märkt en förbättring av miljön på skolan sedan de 
började satsa mycket på arbetet kring relationer. Skola 3 arbetar även de mycket med 
relationer på hela skolan men främst att skapa positiva relationer i klassrummet, 
mellan eleverna och deras mentor. De anser att vikten de har lagt på att skapa goda 
relationer har visat sig ha en väldigt positiv effekt på skolans miljö. Läraren på skola 
2 är förtjust över att de har hittat en modell som fungerar och som alla på skolan är 
trygga i och som de anser sig se ett resultat i. Rektorn på skola 2 anser att det 
positiva med deras metod är att det är korta beslutsvägar kring deras arbete vilket 
resulterar i en effektiv process. Rektorn tillägger även att de har en väldigt platt 
organisation där elevhälsan har ett engagemang och en passion för eleverna på 
skolan. 

6.2 Behov 

Alla skolor är överens om att det finns många bra redan utformade modeller för att 
förebygga och åtgärda mobbning, men samtliga skolor anser att även om dessa 
modeller är bra är det bästa arbetssättet att utforma en egen modell som är anpassad 
efter deras skola och klimatet som de vill skapa på skolan. 

Skola 1 har ingen färdig utformad modell utan de har utgått ifrån en tidigare 
likabehandlingsplan som har funnits på skolan och sedan utformat en mer anpassad 
för deras verksamhet. Deras likabehandlingsplan är skriven mer begriplig, att det är 
lättare att ta till sig informationen. Genom ett aktivt kommunikations- och 
informationsarbete för att förebygga mobbning bidrar det till att eleverna blir mer 
positiva och får en bättre skolmiljö. Kuratorn på skola 2 menar att de tidigare 
använde sig av den färdigställda Farsta modellen men de ansåg att Farsta modellen 
hade väldigt många brister och att den utgår från att vuxna vet allt och att eleverna 
inte vet något. Det finns ingen ömsesidighet i Farsta modellen enligt skola 2 och de 
menar att Farsta modellen brister i den empatiska förmågan hos de som utreder 
mobbningen och mobbarna. Modellen lägger även inte mycket energi på att få 
mobbaren att förstå vad eleven har gjort för fel utan arbetar mycket med 
bestraffningar och hot. När skolpersonal på skola 2 fick möjligheten att gå på en 
utbildning om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande mot mobbning på 
Linnéuniversitetet fick de rekommendationen att inte följa en viss metod utan det 
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allra bästa är att utforma en egen. De utgick därför från den rekommendationen och 
skapade en egenkonstruerad metod och gjorde om hela arbetet kring det 
förebyggande och åtgärdande arbetet vid mobbning. Rektorn på skola 2 förklarar 
istället att skolan inte tillämpar någon sådan metodik på något sätt utan att arbetet 
istället kommer från elevhälsan. Rektorn menar att alla ärenden som det inte finns 
något forum för hamnar hos elevhälsan. Rektorn menar även att elevhälsan nästan 
har blivit ett antimobbningsteam där de inte har någon särskild metod utan att de 
istället lägger sig i, tycker till och de sammanför människor som behöver prata med 
varandra. Även skola 3 har ingen specifik modell som de utgår ifrån utan de 
fokuserar mer på förebyggande arbete. Skola 3 menar att på grund av deras 
erfarenheter från att ha arbetat inom skolans värld under lång tid har de blivit 
präglade av alla olika tillvägagångssätt som finns. Skolan har fokuserat på att 
utveckla mentorns roll i form av mentorsutbildningar. De lägger stor vikt i relationer, 
eftersom goda relationer bland elever och lärare skapar en bättre lärmiljö. De lägger 
även stor vikt vid skolan språkbruk. Att språkbruket på skolan behöver förändras är 
något som har kommit upp mycket de senaste åren. De fokuserar även på hur lärare 
ser på pojkars kontra flickors lärande samt deras fördelning i klassrummet. För att 
skapa goda miljöer arbetar skolan med att inte låta eleverna skapa egna grupper, utan 
läraren har förutbestämda grupper som eleverna ska arbeta i och det är även den 
gruppen som de ska sitta och äta med. Med ett sådant arbetssätt skapas det inte 
grupperingar i klassen som utesluter andra, eller att grupperna baseras på kamratskap 
utan att relationerna i skolan ska fungera mer som arbetsrelationer.  

6.2.1 Fortsatt behov av metodutveckling 

När det kommer till brister med deras arbetssätt anser skola 1 att deras främsta brist 
med likabehandlingsplanen inte är planen i sig utan mer dokumentationen som är 
kring åtgärder och uppföljning. Trots att de kontinuerligt vid ett fall arbetar med 
dokumentationen kan dokumentationen blir släpande eftersom de ibland inte hinner 
med den. Detta är även något som skola 2 anser. Läraren på skola 2 säger att 
likabehandlingsteamet inte har haft möjlighet att träffas en gång i månaden under 
denna termin då det har varit mycket annat som har kommit emellan. Skola 3 nämner 
ingenting om en skriftlig dokumentation utan nämner att de utför en personlig 
muntlig uppföljning av fallen där de frågar de inblandade hur situationen nu ser ut. 
Skola 2 anser att deras främsta brist är, enligt läraren, att det till en början fanns 
många brister då modellen var nystartad. Men genom arbete med planen kunde de 
rätta till felen i form av ändringar och med tiden lärde de sig hur de skulle använda 
modellen för att till sist känna sig väldigt trygga i arbetet med modellen. Kuratorn på 
skola 2 påvisar att vid arbetet med en mobbningssituation behövs det ett snabbt 
agerande från personalen.  

[…] När man är kränkt då kan man inte vänta en vecka tills man får prata med 
den personen utan man måste göra det här och nu […] (Kurator, skola 2) 

Enligt kuratorn på skola 2 är bristerna egentligen då en pedagog som håller på att 
utreda ett fall inte kan använda sig av öppna frågor. Eleven som har utsatt andra för 
kränkande behandling kan då inte skapa förståelse för vad den har gjort. Bristerna 
beror då på vilken pedagog som får utreda ett mobbningsfall. Brister uppkommer 
även då den pedagogen som har hand om fallet inte har följt deras plan eller om den 
har missat en detalj i den. Om pedagogen agerar överreagerat när den blir berörd av 
fallet att omdömet blir subjektiv istället för att vara objektiv uppkommer det 
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självklart ännu en brist enligt kuratorn på skola 2 eftersom vi är människor och kan 
begå misstag. Rektorn på skola 2 belyser att en aspekt med den nu mycket offensiva 
elevhälsan det är att annan skolpersonal kan tänka att de inte behöver ingripa 
eftersom elevhälsan arbetar effektivt. Det har då bildats ett glapp i verksamheten och 
det är en stor utmaning för skolan att konstant försöka minska glappet. Skolan har i 
deras systematiska kvalitetsarbete därför enbart behållit två stycken fokusområden 
och det är mentorskapet och coachingen. Rektorn på skola 2 anser även att det 
fortfarande finns ett stort mörkertal på skolan, att det finns elever som inte vågar tala 
om sin situation. Rektorn menar att det tar tid att förändra traditioner på en skola, 
speciellt om eleverna har skapat sig en uppfattning om att de alltid ska klara sig 
själva, då skolan tidigare kanske har brustit i att informera kring deras arbete med 
mobbning. 

6.3 Strategi 

Skola 1 har inget mobbningsteam på skolan utan de utgår ifrån Elevhälsoteamet som 
ansvarar för sådana områden. På skola 2 anser rektorn att de inte har någon direkt 
mobbningsgrupp i verksamheten men att både elevhälsan och 
likabehandlingsgruppen hanterar och arbetar med mobbningsfrågor på skolan. Enligt 
både läraren och kuratorn på skola 2 har dock skolan ett mobbningsteam och det är 
likabehandlingsteamet de hänvisar till. Skola 3 har inte heller en 
antimobbningsgrupp, de har haft en innan men idag jobbar de på ett annorlunda sätt 
som handlar mer om att förebygga mobbning och anser då att antimobbningsgruppen 
har spelat ut sin roll. Kuratorn på skola 3 förklarar skolans syn på arbetet kring 
mobbning. 

Det främjande arbetet handlar om trygghetsfrågor, hälsa och 
likabehandlingsplaner, och ett sådant stort arbete kan inte läggas på en liten 
antimobbningsgrupp (Kurator, skola 3) 

Skola 1 har ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan och de 
arbetar med allting som berör mobbning, alla frågor eller specifika situationer 
hamnar hos dem. Mentorer och lärare rapporterar till elevhälsoteamet om de har 
misstankar om någonting eller sett något specifikt. På skola 1 ingår rektor, 
specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator i deras elevhälsoteam. Varje 
månad har det även en skolpsykolog med på träffarna för att få synpunkter på deras 
arbetssätt. Skola 1 menar att de personer som arbetar med dessa områden på skolan 
är de som enligt lag ska arbeta med det och förklarar deras roll i arbetet.  

Vi i EHT1 är ju inte bara där för eleverna utan även för lärare. (Kurator, skola 1) 

Enligt läraren och kurator på skola 2 består likabehandlingsgruppen av kurator, 
rektor och några lärare på skolan, de är sammanlagt åtta personer som träffas en gång 
i månaden. De försöker att ha en representant från varje program. Dock menar både 
skola 1 och 2 att det är kuratorn som är själva navet i denna grupp som står för det 
största arbetet med likabehandlingen. I elevhälsan förklarar rektorn på skola 2 att det 

                                                 

 

 

 
1 Elevhälsoteam. 
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är skolsköterska, kurator, samordnare på IM, rektor och specialpedagoger som oftast 
deltar. För ungefär ett halvår tillbaka började de arbeta med att lärarna kommer och 
presenterar sina ärenden för att beskriva dem så korrekt som möjligt om saker de ser. 
Att vara en del av likabehandlingsgruppen är frivilligt, förutsatt att det ska vara 
personal med från varje program. Rektorn på skola 2 förklarar att elevhälsan är 
uppbyggd framförallt genom de funktioner som personalen har. Vissa personer måste 
vara med på grund av sin yrkestitel, som till exempel kuratorn, men annars är det 
personalens engagemang och passionen för arbetet som har styrt dem till att delta i 
elevhälsan.  Likabehandlingsgruppen på skola 2 träffas en gång i månaden för att 
arbeta med att hindra, förebygga, åtgärda mobbning eller revidera 
likabehandlingsplanen. Läraren på skola 2 tillägger att det oftast är rektorn som 
kommer till teamet, om det inte är någon ifrån teamet som har fått ta del av någon 
elev som har blivit kränkt, och ger dem ett uppdrag att arbeta med fallet. Vid en 
mobbningssituation delar de upp arbetet att någon skriver och någon ställer frågorna. 
På skola 2 arbetar de med tankesättet att alltid utgå ifrån den utsatte elevens känsla 
vid arbetet. Rektorn på skola 2 förklarar att elevhälsan arbetar genom väldigt mycket 
preventivt och holistiskt arbete och arbetar mycket med lärande. Tidigare tog de bara 
hand om det som är trasigt, medan idag arbetar de med mycket mer än så. Elevhälsan 
har kunnat ställa helt nya krav på mentorsrollen och elevhälsan har formgivit hela 
introduktionsveckan tillexempel med KASAM-inriktat innehåll. Rektorn på skola 2 
menar att det idag är en mer offensiv elevhälsa som ställer högre krav på vad som är 
rätt och vad deras roll innebär. Skola 3 nämner inget om elevhälsoteam, men påpekar 
att arbete kring elevhälsa är en uppgift för kurator och skolsköterska. 

6.3.1 Skillnader och likheter av ansvaret kring utveckling 

Både rektorn och kuratorn på skola 1 är överens om att det är de två som i samråd 
med varandra utformar likabehandlingsplanen. Det är rektorn som har ansvaret för 
planen men det är kuratorn som utformar den. Läraren på skola 1 anser inte sig ha 
något ansvar i utformandet av likabehandlingsplanen utan behöver enbart följa den, 
men påpekar ändå att det är elevhälsoteamet som utformar likabehandlingsplanen. 
Det är en gemensam uppfattning om att det är personalens ansvar att se till att 
likabehandlingsplanen fungerar och nyttjas i verksamheten. Kuratorn på skola 2 
menar att arbetet med att framställa en likabehandlingsplan oftast hamnar på 
kuratorns bord och därför har det största ansvaret att framställa, skriva och revidera 
den med lite hjälp av andra lärare. Men i princip är det 80-95% kuratorns uppgift att 
framställa den och 90 % av planen är kuratorns verk. Läraren på skola 2 reviderar 
planen, ihop med kuratorn, inför varje läsår. Rektorn menar att det är rektorns 
uppgift att se till att skolan har en reviderad likabehandlingsplan varje år, men att det 
är kuratorn och en lärare som gör den tillsammans, slutligen undersöker rektorn den 
nya versionen innan den blir giltig. Rektorn menar att mobbningsarbetet är en 
gemensam insats från skolans personal. 

Man kan inte göra saker själv men tillsammans kan man göra saker o ting. 
(Rektor, skola 2) 

 Läraren och kuratorn på skola 2 samarbetar även när de gör olika kartläggningar och 
stickprov bland eleverna. De utgår ifrån en årscykel som de följer då de ska intervjua 
och/eller göra enkätundersökning på skolan. Kuratorn på skola 2 är även ute i 
klasserna och pratar om grupptryck och liknande problematik. Skola 3 menar att vid 
utformandet av likabehandlingsplanen är det rektorn som har huvudansvaret men det 
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är rektor och kurator som tillsammans utformar det eftersom det handlar mycket om 
elevhälsa. De menar även att en kurator har en utbildning som främjar förståelse för 
helhetstänkandet, vilket ger ett positivt bidrag vid arbetet kring att förebygga 
mobbning.   

6.3.2 Arbetssättet i praktiken 

Kuratorn på skola 2 menar att arbetet inom likabehandlingsgruppen är en lång 
process som börjar med att de kartlägger förekomsten av kränkande behandling på 
skolan. De utför även enkäter och har enskilda intervjuer med elever. Sedan 
sammanställer de resultatet och ser vilka mål de ska sätta upp för att sedan kunna 
planera deras förebyggande arbete. Skola 1 och 3 har trivselenkäter som de skickar ut 
till eleverna under året. Skola 3 menar att även om utformandet ligger mycket i 
händerna på rektorn och kuratorn så arbetar de utifrån elevernas åsikter utifrån den 
årliga trivselenkäten, att det som kommer fram ur enkäterna bearbetas och är en del 
av nästa års likabehandlingsplan. Läraren och kuratorn på skola 2 menar att elever 
deltar i arbetet då likabehandlingsgruppen gör observationer i korridorerna och 
intervjuar olika elever och eleverna deltar oftast frivilligt och då är villiga att 
informera dem, vilket bidrar till ett ökat elevinflytande. På skola 2 skickas den 
reviderade likabehandlingsplanen till övriga lärare så att de kan ta del av planen och 
ta upp planen med sina elever som de har på mentorstiden. Även här kan eleverna få 
en chans att bidra till arbetet genom att det får feedback från eleverna. Skola 2 menar 
att elevernas deltagande är av stor vikt då de kan uppleva saker på ett annat sätt än 
hur vuxna ser och upplever samma sak eller fenomen. De menar även att det är 
viktigt att elever faktiskt deltar då det är för deras skull som de har 
likabehandlingsplanen. Rektorn på skola 2 hänvisar även till den nystartade 
elevrådsstyrelsen som tar upp egna frågor och har en egen budget. Om de deltar i 
arbetet med likabehandlingsplanen framkommer dock inte av informationen. Skola 2 
arbetar med likabehandlingsplanen mentorsvis där den presenteras och 
problematiseras samt diskuterar den psykosociala situationen utifrån den nya 
likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen läggs även upp på skolforumet där 
eleverna kan ta del av den. Läraren på skola 2 tillägger även att föräldrarna till 
eleverna i årskurs 1 får med sig planen hem efter föräldramöten. För att eleverna på 
skola 3 ska bli insatta i likabehandlingsplanen presenterar mentorerna den i början av 
läsåret, men vissa delar av planen arbetas med även under mentorstid. Detta 
arbetssätt ansåg skola 1 inte var bra då de tidigare har arbetat på det sättet men nu har 
ändrat arbetssätt. Eleverna kan även alltid hitta likabehandlingsplanen på skolans 
hemsida. När skolan har utfört sin årliga trivselenkät diskuterar mentorn resultatet 
med sin klass, dels resultatet utifrån själva klassen men även resultatet från skolan 
som helhet. Skolan menar att om man skulle fråga elever om de skulle veta vad det 
stod i likabehandlingsplanen skulle de troligtvis inte veta det, men om skolans 
arbetssätt skulle beskrivas skulle de förmodligen känna igen sig. Skola 3 försöker 
också arbeta med att integrera likabehandlingsplanens punkter i undervisningen, 
eftersom det är många ämnen som kan beröra vikten av det så att eleverna blir insatt i 
det med hjälp av olika tankesätt. Enligt kuratorn på skola 1 är både skolsköterskan 
och kuratorn ute bland klasserna och föreläser om skolans värdegrund. Kuratorn 
menar att det oftast är svårt för lärare att finna tid för sådana föreläsningar och att 
skolsköterskan och kuratorn då försöker koppla deras föreläsning till ämnet som 
läraren undervisar i. De menar att det har haft en väldigt positiv effekt hos eleverna. 
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Läraren på skola 2 anser att väldigt mycket av det förebyggande arbetet mot 
mobbning läggs på kuratorn, något som även kuratorn håller med om. 

[…] Det hamnar på mitt bord eftersom jag är personligen snabb, och jobbar. 
Tyvärr är det så men det är bättre så än att eleven hamnar mellan stolarna eller 
mellan oss pedagoger […] (Kurator, skola 2) 

Läraren på skola 2 menar att de enbart kan informera i skolportalen hur pedagogerna 
ska jobba, och att det är viktigt att de går igenom likabehandlingsplanen. Läraren 
hade dock gärna önskat att fler lärare än bara de som ingår i likabehandlingsgruppen 
hade varit med i detta arbete. Läraren är lite rädd för att när pedagogerna har ett 
mobbningsärende går de till likabehandlingsteamet och tycker att det är deras uppgift 
att lösa fallet. Ett större engagemang från mentorerna och andra pedagoger hade 
enligt läraren på skola 2 varit mer önskvärt. 

6.3.3 Fördelar med metodvalen 

Skola 1 har ett arbetssätt där de utgår ifrån att fokusera på relationer och att 
kommunicera med varandra. Ifall ett mobbningsfall skulle uppstå på skolan är deras 
främsta tillvägagångssätt att låta eleverna sitta och prata med varandra viket medför 
att de får en förståelse för hur de olika parterna känner om situationen, dock är det 
den utsatta eleven som är i fokus. Enligt kuratorn på skola 1 finns det utstakade 
punkter som ska följas om ett mobbningsfall blir uppmärksammat. Kuratorn menar 
att varje mobbningsfall är unikt och att tillvägagångssättet kan se olika ut men det är 
ändå dessa punkter man ska utgå ifrån när man hanterat situationen. Läraren på skola 
1 anser däremot att det inte finns något speciellt tillvägagångssätt, utan att det enda 
som är detsamma vid mobbningsfall är att fallet hamnar hos rektor och kurator direkt 
och att det är de som får handskas med situationen. På skola 3 är det mycket fokus på 
elevernas språkbruk i skolan. De menar att vid ett mobbningsfall är det oftast 
mentorerna som ansvarar för arbetet medan kurator och skolsköterska finns som ett 
stöd. De har valt ett sådant arbetssätt eftersom i skolan är kurator och skolsköterska 
oftast sidopersoner för eleverna, medan mentorerna känner sina elever och kan därför 
lättare hantera elevernas situation. Skola 2 menar att utifrån vad de har haft för olika 
mobbningsfall tidigare och vilka olika personligheter som tidigare har varit mobbare 
och den mobbade i dessa fall kom gruppen fram till att de skulle plocka ut de idéerna 
från de färdiga modellerna som passade in i verksamheten och deras tidigare arbete 
och sålla bort de idéer som inte passade in till deras nya arbetssätt.  Modellen 
arbetades fram genom diskussioner i gruppen utifrån vad de hade lärt sig på 
utbildningen innan och genom reflektioner av tidigare erfarenheter, tillägger läraren. 

[…] Vi satt i gruppen och diskuterade och tyckte att det var bra […]. Vi såg att 
det funkade också. Vi tyckte att den var bra och alla kände sig trygga med den, 
vi som jobbade med den. (Lärare, skola 2) 

 Skola 2 ville arbeta med att inkludera motiverande samtal, 
kommunikationsmetoden, medling mellan elever, att de kommunicerar med eleverna 
och att hjälpa dem att uttrycka sina känslor. Kurator och lärare på skola 2 menar att 
vid en mobbningssituation är det först den pedagog som har hand om fallet som 
utreder vad det är som har hänt och vem som har sett något och oftast är det eleven 
själv som kommer till dem och berättar att denna har blivit utsatt för mobbning. Det 
finns olika förhållningssätt beroende på vilken nivå av mobbning som har skett. Om 
det är en kränkande handling som har uppkommit som är mellan elever ska den 
pedagogen som är involverad i arbetet prata med båda parter eller ha motiverande 
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samtal med dem där pedagogen även skriver ned vad de har kommit fram till och 
arbeta med att få mobbaren att förstå vad eleven har gjort och be om förlåtelse. 
Sedan har man ett uppföljningssamtal två veckor efter detta samtal och även ringer 
hem till båda vårdnadshavaren även om eleven är över arton. Om mobbningen 
därefter upphör går händelsen inte vidare till likabehandlingsteamet utan arbetet 
avslutas. Skulle dock mobbaren fortsätta att kränka och att den utsatte fortfarande 
känner sig utsatt går arbetet vidare till likabehandlingsteamet och de tar in den som 
har mobbat och samtalar med eleven. Om eleven fortfarande inte slutar att mobba går 
de vidare till nästa steg och det är att eleven kan bli avstängd från skolan. Det är dock 
sällan det går så långt. Om det är trakasserier som sker kommer ärendet direkt till 
dem i likabehandlingsteamet och därefter gör de på likadant sätt som vid en 
kränkande handling. Teamet dokumenterar allt eftersom de är skyldiga enligt 
förvaltningslagen att göra det. Skulle det istället vara en diskriminering, en 
mobbning från en lärare till elev som har skett är det ledningen som får tala med 
läraren istället för likabehandlingsteamet på samma sätt som i de övriga fallen. 
Kurator på skola 2 menar att det ofta är kuratorn som dokumenterar och utreder de 
flesta fallen. 
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6.4 Sammanfattande resultat 

 

Nedan presenteras resultatet kopplat till Cardells trenätsteori och med en 
sammanställning i den teoretiska mallen. 

Tabell 4.2 

Trenätsbegrepp Skola 1 Skola 2 Skola 3 

Orsak Relationer och 
aktivt 
förebyggande 
arbete kring 
mobbning genom 
stort arbete kring 
likabehandlingspla
nen. Aktivt 
kommunikations- 
och 
informationsarbete. 

Relationer, stor vikt 
på att skapa empatiska 
känslor hos mobbaren 
för att skapa förståelse 
för vad denne har 
gjort. Aktivt 
åtgärdande mot 
mobbning. 

Relationer mellan 
elev-elev och elev-
lärare. Mycket fokus 
på språkbruk. Aktivt 
förebyggande arbete 
mot mobbning.  

Behov Använder ingen 
färdig modell eller 
en egen utformad. 
Utgår från tidigare 
likabehandlingspla
n som är anpassad 
för verksamheten.  

Fortfarande i behov 
av att arbeta fram 
en bättre 
fungerande 
dokumentation som 
i nuläget ofta blir 
eftersläpande.  

Egen utformad modell 
som är anpassad för 
verksamheten.  

Fortfarande i behov av 
att arbetsgruppen 
måste kunna finna tid 
att träffas. Samt att 
alla pedagoger måste 
bli insatta i arbetet 
kring mobbning.  

Har ingen specifik 
modell. Fokus på att 
utveckla mentorns 
roll i form av 
mentorsutbildningar. 

Fortsatt behov av att 
arbeta med 
språkbruket som är 
ett kontinuerligt 
problem.  
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Strategi Elevhälsoteam 
arbetar mot 
mobbning.  

Rektorn och 
kuratorn i samråd 
med varandra 
utformar 
likabehandlingspla
nen. Rektorn har 
ansvaret och 
kuratorn utformar 
den. 

Arbetade fram 
metoden genom 
trivselenkäter och 
kuratorns initiativ 
till en förändring 
med fokus på 
diskussion med 
elever.  

Elevhälsan och 
likabehandlingsgruppe
n hanterar och arbetar 
med mobbningsfrågor 
med kuratorn som 
kärnan. 

Kuratorn har det 
största ansvaret att 
framställa, skriva och 
revidera 
likabehandlingsplanen 
med läraren i 
undersökningen. 
Rektorn ser till att 
skolan har en 
reviderad 
likabehandlingsplan 
varje år. 

Utformade metoden 
efter en kurs där de 
fick lära sig att göra 
egen metod och då 
anpassa den till 
verksamheten. Stor 
vikt på empati och 
relationer till elever.  

Mentorer och 
kurator arbetar mot 
mobbning.  

Vid utformandet av 
en 
likabehandlingsplan 
är det rektorn som 
har huvudansvaret 
men rektor och 
kurator utformar den 
tillsammans.   

Arbetade fram 
arbetssättet efter 
trivselenkäter och 
kuratorns kunskap i 
ämnet. Fokuserar 
mycket på mentorer 
och arbetet med 
likabehandlingsplane
n.  

 

Utifrån resultatet står det tydligt att alla tre skolor har arbetat kring orsak, behov och 
strategi vid utformandet och arbetet kring förebyggande och åtgärdande vid 
mobbning, vilket medför att arbetet blir mer hållbart enligt Cardells trenätsteori. 
Skolorna har utgått ifrån de tre faktorerna orsak, behov och strategier, men hur de 
har valt att utforma innehållet inom dessa områden varierar. Skolorna utgår ifrån 
samma orsak, med fokus på relationer, men vid behov och strategi har skolorna valt 
att använda sig av ett tillvägagångssätt som är anpassat efter deras verksamhet. Skola 
två är den enda skola som uttryckligen säger att en av orsakerna till varför de har ett 
förebyggande och åtgärdande arbete kring mobbning är för att de måste ha det enligt 
lag. Dock kan vi tyda av resultatet att detta ligger som en mer dold och outtalad 
orsak på de två andra skolorna. En gemensam faktor bland skolorna är att det har 
förekommit mobbning på skolorna tidigare vilket skapar ett behov av att ha en 
fastställd plan av någon form för att förebygga och åtgärda mobbningen vilket bidrar 
till att mobbningen har en chans att bli mer hanterbar. En annan gemensam faktor på 
alla skolor är att rektorns ansvar är att skolan har en plan för att förebygga och 
åtgärda mobbning, men uppgiften att utforma den har lagts på kuratorerna. De 
pedagoger som finns att hjälpa kuratorn och vad dessa har ålagts i uppdraget skiljer 
sig dock åt på skolorna. Skolorna är överens om att få all skolpersonal att arbeta med 
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likabehandlingsplanen är en kamp och något de konstant försöker förbättra för att 
arbetet ska bli genomsyrande i verksamheten. De anser även att arbetssättet som de 
utgår ifrån idag är ett fungerande koncept för deras verksamhet, även om det alltid 
finns delar som behöver mer arbete. Resultatet visar även att två av skolorna arbetar 
för att aktivt förebygga, medan en skola arbetar mer åtgärdande. Dock visar resultatet 
att alla skolor arbetar aktivt med att framställa och fokusera på 
likabehandlingsplanen som ett förebyggande arbete mot mobbning. 
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7 DISKUSSION 
I diskussionen kopplas tidigare forskning av ämnet tillsammans med studiens resultat 
samt egna reflektioner. Resultatet som kopplas till diskussionen är det bearbetade 
resultatet som är sammanflätat med teoretiska perspektivet. Därav kommer inte 
diskussionen att utgå från det teoretiska perspektivet utan enbart från 
frågeställningarna.  

7.1 Hur skolorna arbetar för att förebygga och 
åtgärda mobbning 

I resultatet framgick det att alla skolor har utgått ifrån tidigare erfarenheter eller 
likabehandlingsplaner när de har utformat de arbetssätt de använder sig av idag, 
vilket kan kopplas till Kahneman och Tversky (1986) som menar att genom att lära 
sig utav tidigare händelser så utvecklas det en effektivitet hos människor. De menar 
även att när en verksamhet bestämmer vilket arbetssätt de vill använda sig av utgår 
de ifrån vad som skulle fungera bäst för just deras verksamhet. Detta kan kopplas till 
Skola 2 som nämner att de tidigare har använt sig utav en färdigutformad modell, 
Farsta modellen, men efter att ha diskuterat kring hur de ville arbeta i sin verksamhet 
valde de att utesluta farstametoden och istället utforma en egen modell.  Vid 
utformandet av den egna modellen har de sedan utgått från olika kombinationer av 
tillvägagångssätt från diverse utformade metoder. När skolor utformar sitt 
förebyggande arbete använder de ofta inte en utformad modell, utan de tar olika delar 
och anpassar det till sin egen verksamhet (Flygare m.fl, 2013; Boström & Josefsson, 
2006; Ttofi m.fl. 2008), vilket är tydligt för de undersökta skolorna då alla har valt 
att utforma sitt egna arbetssätt för att förebygga och åtgärda mobbning. Att skolorna 
har skilda arbetssätt kan delvis bero på att de har olika tidigare erfarenheter men även 
för att skolorna har valt att forma arbetssättet efter sin verksamhet vilket är en 
bidragande effekt av att skolor väljer att utforma en egen modell anpassad till den 
egna skolan. 

Trots att Höistad (1994) anser att skolan ska ha ett mobbningsteam var det ingen av 
skolorna som använder sig av en mobbningsgrupp eller ett mobbningsteam. Dock 
finns det på skola 1 och 2 en egenformad grupp som kan identifieras med en 
antimobbningsgrupp. Skola 1 anser att elevhälsoteamet ansvarar för det arbetet, men 
eftersom de gör så mycket mer så benämns de inte som ett mobbningsteam. Även 
skola 2 använder sig inte av ordet mobbningsteam utan de hänvisar till att det är 
likabehandlingsgruppen och elevhälsan som arbetar med sådana relaterade områden. 
Även om skolorna inte definierar grupperna som antimobbningsteam anser vi ändå 
att de kan klassas som antimobbningsteam eftersom ett av deras huvudsyften är att 
arbeta med dessa områden. Skola 3 har haft ett mobbningsteam på skolan, men anser 
att utifrån deras arbetssätt idag behöver de inte en mobbningsgrupp, samtidigt som 
de påpekar att ansvaret kring verksamhetens arbete att förebygga mobbning är för 
stort för att lägga på en liten mobbningsgrupp. Arbetssättet skola som 1 och 2 har 
skiljer sig från arbetssättet skola 3 har eftersom skola 3 anser att en specifik grupp 
inte kan arbeta med ett så stort område som mobbning är. Hur man än väljer att 
arbeta är det viktigt att synliggöra att mobbning finns på skolor och att det finns en 
plan för hur de ska förebygga och åtgärda mobbningen (Flygare m.fl., 2013), vilket 
alla skolor i undersökningen gör fast på olika sätt.  
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De som ingår i elevhälsoteamet på skola 1 är rektor, kurator, skolsköterska, 
speciallärare och specialpedagog. Kuratorn på skola 1 anser att genom arbetet med 
elevhälsan har relationerna med eleverna blivit bättre, att eleverna känner tilltro och 
bekväma med att prata med kuratorn om diverse saker. Enligt Höistad (1994) ska 
personalen som ingår i det teamet vara personal som eleverna känner att de kan 
anförtro sig åt. Likabehandlingsteamet på skola 2 består av rektor, kurator och lärare 
från de olika programmen på skolan. Både skola 1 och 2 anser att det är kuratorn 
som är själva navet när de kommer till skolans förebyggande arbete. Skola 3 har som 
sagt inget mobbningsteam, men de nämner heller inte någon elevhälsa, förutom 
kurator och skolsköterska, men det beror troligtvis på deras valda arbetssätt. Trots att 
skolorna inte har några utnämnda antimobbningsgrupper så arbetar skolorna ändå så 
som Höistad (1994) beskriver det, med personal som eleverna känner att de kan 
anförtro till, i skolornas fall antingen kurator, mentor eller andra lärare på skolan. 
Elever vänder sig till den personal på skolan som de känner tilltro till, vilket kan 
resultera i att det är en pedagog som inte tillhör den specifikt utvalda gruppen. Detta 
medför enligt oss att det måste läggas vikt på hela personalstyrkan att faktiskt vara 
insatta i skolans arbete med att förebygga och åtgärda mobbning. 

Enligt Larsson-Swärd (1999) är skolans åtgärder mest framgångsrikt om de agerar 
direkt. Desto snabbare skolan reagerar desto mindre är risken för större negativa 
påverkningar hos eleven. Detta är något som skola 1 och 2 lägger stor vikt vid då de 
anser att det som är den största positiva delen i deras arbetssätt är att vid ett 
mobbningsfall så sker deras agerande direkt. De båda skolorna anser att när 
mobbning förekommer och skolpersonal har fått kännedom om mobbningen behövs 
det ageras direkt, det går inte att skjuta upp det till en annan dag eller för att 
personalen inte anser att de har tid precis då. Samt att båda skolorna börjar med att se 
över situationen, vilka som är inblandade, när det inträffade och hur de ska gå 
tillväga. Det behövs kontinuerlig dokumentation kring de åtgärder som skolan gör 
vid en inträffad mobbningssituation (Larsson-Swärd, 1999; Skolverket, 2009b). 
Flygare m.fl. (2013) menar även att kontinuerlig dokumentation möjliggör att 
skolpersonal kan identifiera de riskfaktorer som finns i verksamheten. Att genomföra 
kontinuerlig dokumentation anser både skola 1 och 2 det är något de behöver bli 
bättre på, trots deras medvetenhet att kontinuerlig dokumentation behövs. Skola 3 
arbetar mer med en personlig uppföljning. Kuratorn på skola 1 och 2 menar att 
skolan har specifika tillvägagångssätt vid ett mobbningsfall, även om varje situation 
ser olika ut så har de vissa punkter som ska följas när en situation uppstår. Skola 3 
har ett arbetssätt som fokuserar på mentorers roll att lösa ett mobbningsfall som 
uppstår. Kuratorn på skola 2 menar att det uppstår en problematik när skolpersonal 
inte följer dessa punkter, det kan då bli en brist i hanteringen kring situationen. 
Läraren på skola 1 menar däremot att det inte finns något tillvägagångssätt, inga 
specifika punkter som ska följas vid en inträffad situation, utan det som lärarna gör 
är att de lämna över fallet till kurator och rektor på skolan. Trots att läraren på skola 
1 syn på tillvägagångssättet inte överensstämmer med tidigare beskrivning av 
skolans arbetsgång, överensstämmer det med Larson-Swärd (1999) åsikter som 
skriver att när en situation uppstår bör så få personer som möjligt vara involverade. 
Utifrån respondenternas svar blir det tydligt att det finns en vision hos 
”antimobbningsgrupperna” om hur skolan arbetar vid ett mobbningsfall men att den 
inte alltid överensstämmer med resten av skolpersonalens syn men även mellan olika 
individer inom gruppen. Detta ser vi som en brist i arbetet då tillvägagångssättet och 
dokumentationen vid ett mobbningsfall faktiskt kan skilja sig avsevärt på en skola 
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beroende på vilken pedagog som får ta sig an fallet vilket vissa av respondenterna 
påvisar.  

7.2 Varför skolorna har valt detta arbetssätt för att 
förebygga och åtgärda mobbning  

Enligt Skolverket (2009b) ska varje skola ha en likabehandlingsplan där det står hur 
skolorna arbetar och vilka rutiner de har för att förebygga och åtgärda mobbning i 
deras verksamhet. Detta är något som lärare på skola 2 hänvisar till för att skapa en 
förståelse för varför skolan arbetar på de sätt som den gör. 

En gemensam utgångspunkt för skolorna var att de ville ha ett arbetssätt som 
representerade den mentaliteten och miljön som ville skapas på skolan. De ansåg att 
för att på bästa sätt möjliggöra detta behövde de utforma ett arbetssätt som utgick 
ifrån den enskilda verksamheten. Även Ttofi m.fl. (2008) menar att ett utformat 
program med inslag av klassrumsregler, föräldrakontakt och kontinuerlig lärare – 
elevkontakt är väsentligt för att skolans metod ska fungera. De menar även att vid 
utformandet av sin metod bör skolan utgå från ett redan utformat program 
tillexempel Olweusprogrammet (Ttofi m.fl., 2008). Det är bestämt från statlig nivå 
att alla skolor behöver ha ett förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning. Det 
optimalaste sättet är att utforma ett anpassat arbetssätt som verksamheten känner sig 
bekväm med (Kahneman & Tversky, 1986; Larsson-Swärd, 1999), vilket 
överensstämmer med skolornas tillvägagångssätt. Alla skolor är överens om att de 
har ett arbetssätt för att förebygga och åtgärda mobbning, de ser arbetssättet som en 
form av egenskapad modell för deras verksamhet. Skolorna är medvetna om att ett 
sådant arbetssätt behövs på skolan och därför har de utformat det. Skola 2 valde även 
att utforma detta egna arbetssätt efter den kurs de gick på där de fick lära sig att en 
egen utformad modell var det bästa sättet att förebygga och åtgärda mobbning. Dock 
menar rektorn på skola 2 att det inte finns någon utformad modell på skolan utan att 
elevhälsan tar tag i fallet genom att enbart lägger sig i. Denna skillnad i uppfattningar 
kanske beror på brist i kommunikationen på skolan men även att det är svårt att 
undgå att skolpersonal bildar egna uppfattningar om verksamhetens 
tillvägagångssätt. Vi anser att det är viktigt att skolor kontinuerligt arbetar med 
skolpersonalen om hur skolan arbetar för att förebygga och åtgärda mobbning. Det är 
viktigt att skolpersonalen håller sig uppdaterade och i största möjliga mån arbetar på 
samma sätt. Därför måste kommunikationen på skolan fungera mellan de olika 
grupperna som finns samt mellan all personal för att möjliggöra detta. Tendenljung 
(2008) menar att när verksamheten förändras behöver arbetssättet ses över. En 
bidragande faktor till skolornas ändrade arbetssätt var att de ville lägga mer fokus på 
elev-elev och elev-lärarrelationer vilket deras egen utformade modell möjliggör på 
ett bättre sätt. 

7.3 Hur skolornas arbete genomsyrar deras 
verksamhet 

Enligt Skolverket (2009b) ska skolan inte enbart ha en likabehandlingsplan utan 
eleverna behöver även vara involverade i arbetet kring den. Både skola 1 och 3 
använder sig av trivselenkäter från eleverna som de använder som hjälpmedel när de 
reviderar deras likabehandlingsplan. De båda anser att det är viktigt att ta till sig 
elevernas åsikter eftersom skolan handlar om dem och arbetssättet behöver vara 
utformat för att gynna eleverna. Skola 2 använder sig också av enkäter, som de 
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kombinerar med intervjuer och observationer av elevernas beteende. Att skolan tar 
del av elevernas åsikter menar Flygare m.fl. (2013) kan skapa en känsla av 
delaktighet hos eleverna som i sin tur kan resultera i ett mer positivt skolklimat. 
Höistad (1994) menar även att skolpersonal behöver kontinuerligt arbeta med 
likabehandlingsplanen. Alla skolor beskriver hur de arbetar med 
likabehandlingsplanen på olika sätt. Detta görs främst på skolorna genom att 
mentorerna går igenom den bitvis under mentorstid. Hur de arbetar med den skiljer 
sig lite, vissa lärare arbetar i form av olika lekar för att öka förståelsen, andra pratar 
enbart om den. Skola 1 menar även att kuratorn och skolsköterska är ute och 
föreläser för klasserna och anpassar föreläsningen efter det ämne som eleverna har 
just den timmen. Skola 3 menar att delar av likabehandlingsplanen går mentorer 
igenom kontinuerligt under året, men att skolan går igenom den som helhet i början 
av läsåret, samt att den finns på skolans hemsida. Detta är något som skola 1 inte 
anser är ett framgångsrikt koncept utan anser att likabehandlingsplanen behöver 
kontinuerligt arbete bland skolpersonal och elever. Det är tydligt att skolorna är 
medvetna om att likabehandlingsplanen är ett dokument som eleverna behöver ha 
insikt i för att kunna leva efter det. Därför behöver skolorna arbeta kontinuerligt med 
planen. Trots skolornas kontinuerliga arbete för att förebygga mobbning riktar sig 
oftast detta arbete till eleverna men det är även ett arbete som måste rikta sig till 
övrig skolpersonal för att hålla dem insatta och uppdaterade kring det förebyggande 
arbetet mot mobbning. Resultatet av undersökningarna visar att skolorna har ett 
problem med att involvera all skolpersonal i deras förebyggande arbete, vilket vi 
anser är en brist i deras plan och som skolorna behöver arbeta vidare med.  

Problemet skolorna har med att involvera all skolpersonal i det förebyggande arbetet 
är självklart en problematik för skolan, då Alexandersson (1999) och Person och 
Svensson (2005) menar att verksamhetens förebyggande och åtgärdande arbete mot 
mobbning fungerar på allra bästa sätt genom att all skolpersonal är involverade och 
engagerade i arbetet. Genom att all skolpersonal är insatta i hur skolan arbetar 
genererar detta ett bättre resultat än om det enbart är enskilda individer som 
engagerar sig i arbetet (Alexandersson, 1999; Person & Svensson, 2005). Denna 
problematik synliggörs då rektorn på skola 2 menar att det uppstår ett glapp mellan 
skolans personal. Rektorn på skola 2 menar att eftersom likabehandlingsgruppen gör 
ett sådan bra förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning resulterar det i att 
många lärare anser att de inte behöver engagera sig när mobbningsfall uppstår. De 
anser istället att de enbart kan lämna över det till likabehandlingsgruppen. Denna 
problematik är även något läraren på skola 2 är bekymrad över, läraren skulle vilja se 
ett större engagemang även från de andra lärarna. Som tidigare nämnts arbetar skola 
1 och 2 med ett snabbt agerande när ett mobbningsfall uppstår, att det är något som 
är positivt med deras arbetssätt. Det har blivit tydligt i undersökningen att det finns 
ett avstånd mellan det utnämnda team som tar hand om mobbningsfall och resterande 
skolpersonal. Är det då enbart gruppen som agerar snabbt i dessa situationer eller 
gäller detta även den skolpersonal som inte ingår i gruppen? Denna fråga uppstår då 
det i undersökningen har visat sig på två skolor att övrig skolpersonal kan anse att 
mobbningsfall löses av den utnämnda gruppen och inte genom dem själva. 
Möjligtvis skapar detta en känsla hos övrig personal av att de inte behöver skynda 
med att vidarebefordra information om fallet till det utnämnda teamet direkt. 
Skillnaden mellan skola 1, 2 och 3 är att skola 3 har ett arbetssätt som genomsyrar 
verksamheten på ett mer utförligt sätt än skola 1 och 2 eftersom skola 3 lägger vikt 
på mentorernas ansvar istället för på en specifik grupp. Trots skolornas utformade 
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arbetssätt har det visats att all skolpersonal inte är insatta i arbetssättet i 
verksamheten. Det går emot Person och Svenssons (2005) åsikter om att 
verksamhetens förebyggande arbete är något som berör hela verksamheten, även den 
enskilda individen.  

Det har även framkommit i studien att skolorna uppmärksammar mobbningsfall 
genom att elever kommer till den utformade gruppen eller att de ser eller hör själva 
mobbningen i skollokalen. Men det finns även en dold mobbning som inte alltid 
kommer fram till ytan vilket är ett problem som inte tas upp av skolorna då de 
troligtvis inte har anpassat sina modeller efter denna sorts mobbning.  
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7.4 Pedagogiska implikationer 

Efter studien har vissa eftertankar uppkommit kring resultatet om hur skolornas 
arbete för att förebygga och åtgärda mobbning genomsyrar skolverksamheten. 
Resultatet visar att skolorna arbetar mycket med att inkludera och informera eleverna 
i deras arbete men det visar sig att det bara är en skola som har ett arbetssätt som 
inkluderar och informerar alla lärare. Detta har lett till att de två andra skolorna har 
problem med att inte alla pedagoger på skolorna tar sitt ansvar och arbetar för att 
motverka mobbning utan istället vänder sig till det teamet som enligt dem har 
ansvaret när ett mobbningsfall uppkommer. Alexandersson (1999) och Person och 
Svensson (2005) poängterar att för att verksamhetens förebyggande och åtgärdande 
arbete mot mobbning ska fungera på allra bästa sätt behöver all skolpersonal vara 
involverade och engagerade i arbetet och att all skolpersonal är insatta i hur skolan 
arbetar genererar i ett bättre resultat än om det enbart är enskilda individer som 
engagerar sig i arbetet.  

När inte alla pedagoger är involverade i arbetet mot mobbning kan det dels leda till 
att arbetet saktas ned då pedagogen som först kommer i kontakt med mobbningsfallet 
först måste leta upp en person i gruppen och det är något som möjligtvis inte 
prioriteras utöver den mängd av uppgifter en pedagog ska göra på en dag. Men det 
kan även leda till att pedagoger som inte ingår i gruppen står handfallna vid en 
mobbningssituation och vet inte alls hur de ska ta till sig arbetet och med vilka 
metoder de ska lösa fallet. Dessa konstruerade men potentiella scenarier medför att 
det förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning inte är hållbart i 
verksamheten, vilket medför att verksamheter som har en aktiv mobbningsgrupp får 
ett ömsesidigt ansvar som ligger på alla pedagoger inom skolan. Ett ansvar till de 
som ingår i gruppen att fånga in och involvera alla andra pedagoger på skolan. Men 
alla pedagoger har även de ett stort ansvar att faktiskt fånga upp och ta reda på hur 
skolan arbetar förebyggande och åtgärdande mot mobbning för att vara uppdaterade 
och kunna handla snabbt vid ett mobbningsfall genom att själva vara en hjälpande 
hand istället för att bara skjuta över problemet till den utnämnda gruppen på skolan. 
Det är alla pedagogers ansvar att arbeta mot mobbning i skolverksamheten. 

7.5 Vidare forskning 

Vid en större omfattning av studien skulle det vara möjligt att göra en djupare 
undersökning av området i form av att inkludera ett större antal skolor. Det skulle 
även vara möjligt att undersöka den procentuella skillnaden i hur många skolor i 
Kalmar län som har utformat ett eget arbetssätt och hur många som utgår ifrån en 
redan utformad modell. För att göra en ännu djupare undersökning skulle det vara 
möjligt att undersöka eventuella skillnader mellan skolor som arbetar med en 
framtagen modell och skolor som har utformat sin egen. Att undersöka om det 
faktiskt är någon befintlig skillnad i deras tillvägagångssätt och resultatet av deras 
arbetssätt. Självklart är det svårt att säga vilket arbetssätt som är det bästa, och det 
kan man kanske inte heller säga, men det är troligtvis möjligt att jämföra skolors 
tillvägagångssätt och utav det resultatet se om det är genom att följa en redan 
utformad modell utan någon anpassning till sin egen verksamhet, eller om det är att 
utforma en egen utifrån verksamhetens behov som är mest lämpligt för både elever 
och skolpersonal. 
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Bilagor 

Intervjuguide. 
 

1. Har er skola ett mobbningsteam eller mobbningsgrupp? Varför/varför inte? 
Hur arbetar de? Hur ofta träffas de? Vilka ingår i gruppen? Hur väljs 
personerna ut? Frivilligt eller mer eller mindre tvingade? 

2. Vad har du för ansvar på skolan när det gäller att framställa en 
handlingsplan? 

3. Vilka är det som arbetar fram handlingsplanen på skolan? Varför just den/de 
personerna? 

4. Är det några elever som är involverade i arbetet med handlingsplanen? 
Varför/varför inte?  

5. Hur gör ni för att era elever ska bli insatta i er handlingsplan? 
6. Vad har ni för metod för att motverka mobbning i er verksamhet? 
7. Har ni någon specifik framställd modell såsom Friends, Farstametoden, SET, 

en blandning av många olika eller en egenkonstruerad metod? 
8. Varför föll valet på just den modellen/metoden? 
9. Hur arbetade ni fram modellen för att passa in i verksamheten? 
10. Hur genomsyrar arbetet med modellen er verksamheten? 
11. Om ni har haft ett mobbningsfall, hur gick ni tillväga för att lösa det utifrån er 

handlingsplan? Märkte ni några brister med er plan? Vad var det som var bra 
med er plan? Vad var din roll under arbetets gång med mobbningsfallet?  

 


