
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad behöver en lärare veta om 

mobbing för att kunna vara 

professionell i sitt yrke? 
Exa  

Exame
Institutione
Therese Rådsäter 

mensarbete 10 poäng

HT 05
nsarbete på Lärarprogrammet, 180 p 
n för estetiska ämnen, Umeå universitet 



Sammanfattning 
 
Jag har genom det här arbetet inriktat mig mot att fördjupa mina kunskaper om ämnet 
mobbing och vad skolan och lärare har för ansvar vad det gäller detta. Jag vill på så sätt bidra 
till handlingsberedskap på området. Jag började med att söka information om ämnet genom en 
litteraturstudie. Utifrån studien specificerade jag frågeområden som fokuserar på lärarnas 
kunskaper och erfarenheter, men även på det arbetet som förs mot mobbing i skolan. Jag har 
sedan använt mig av dessa frågeområden i mina intervjuer gjorda med fyra lärare från 
grundskolans senare årskurser. Det jag kommit fram till i min undersökning är att de krav som 
ställs på lärarna utifrån styrdokumenten fokuserar på att lärarna skall ha kunskap inom ämnet, 
kunna föra öppna diskussioner och göra aktiva insatser. Men mina resultat från de gjorda 
intervjuerna tyder på att sunt förnuft i stor grad fått ersätta faktiska kunskaper om mobbing. 
Detta kan leda till att många lärare undviker mobbing problemet genom att blunda framför att 
handla. De lärarna som tar tag i problemet lämnar ofta över arbetet till elevvårdsteamet. 
Kraven fortsätter att öka med nya lagar men lärarna får inga verktyg för att på ett 
professionellt sätt kunna leva upp till kraven.  
 
Sök ord: Elevvård; Utbildning; Kunskap.  
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Inledning 
 

Jag satt en kväll och tittade på nyheterna och med i programmet var skolministern, Ibrahim 

Bailan. De diskuterade en ny skollag som skall träda i kraft vid årsskiftet 2006. Lagen handlar 

om kränkande handling och mobbning och den skall ge eleverna möjlighet att anmäla lärare 

och den skola de går på om de inte tar tag i och försöker lösa mobbnings situationer. Som 

blivande lärare fick jag en smula ångest när jag hörde detta. Tänk om någon elev stämmer mig 

för att jag inte tagit tag i mobbingsituationen. Jag tycker själv att det inte alltid är så lätt att 

hantera mobbing. 

 

Jonas Hållén påpekar att: 

 

I en konflikt är det sällan så enkelt att någon är ond och någon är god. Ofta finns det en rad 

missförstånd någonstans i bakgrunden. Det gäller även när konflikten utvecklas till 

mobbing. Men so what? När all kunskap och forskning summerats, och man vänt och vridit 

på problemet, återstår det viktiga: Hur ska vi bryta konflikten? Hur ska vi skydda dem som 

är rädda för att gå till skolan och stoppa dem som terroriserar? (2005:12). 

 

Under kursen Centrala kunskapsområden 11- 20p, hade vi en föreläsning om mobbing och 

fick läsa en bok om ämnet; Mobbad det har vi inte märkt? av Eva Larsson. Denna bok hade vi 

sedan seminarium kring vilket ledde till intressanta diskussioner och hos mig en nyfikenhet 

och vilja att veta mer om ämnet. Dels för att jag tyckte ämnet gavs för lite uppmärksamhet i 

utbildningen, och för att ämnet mobbing togs upp som ett problem som kan uppstå i skolan, 

men vi fick inga konkreta exempel på hur det skall hanteras. 

 

I läroplanen står det att: 

 

Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan 

utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser (Skolverket, 1994:19). 
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Detta är något jag som blivande lärare bör beakta i mitt arbete. Så anledningen till varför jag 

valt att skriva om mobbning kan sammanfattas med; att jag genom arbetet vill fördjupa mina 

kunskaper inom ämnet för att på så sätt skapa handlingsberedskap i mitt kommande yrke. 

 

 

Syfte 
 

• Att ge klarhet i vad skolan har för ansvar och skyldigheter vad det gäller kränkande 

handlingar och mobbning. 

 

• Att undersöka vad olika lärare har för tankar och åsikter kring ämnet. 

 

 

Frågeställningar 
 

• Vad ställer läroplanen och skollagen för krav på mig i mitt blivande yrke vad det 

gäller kränkningar och mobbning? 

 

• Vad krävs det för kunskaper och insikter kring kränkande handlingar och mobbning 

för att kunna göra ett bra arbete som lärare? 

 

• Kan man med hjälp av läroplanen och skollagen minska mobbningen? 
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Bakgrund 
 
Olika definitioner av mobbning  

 
Jag börjar arbetet med att ta upp några definitioner av mobbing som man kan hitta i litteratur 

som berör ämnet. Detta gör jag för att försöka förtydliga begreppet mobbing som bevisligen 

kan tolkas på många olika sätt. 

 

En individ anses vara mobbad när denne, utan att vara provokativ, upprepade gånger 

under en längre tid är föremål för andras avsiktliga försök att såra eller skada han/henne, 

genom någon form av social isolering eller fysiska och psykiska övergrepp.  

(Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback, 2002:27).  

 

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt 

för negativa handlingar från en eller flera personer (Olweus, 1994:4).  

 

Med mobbning avser jag medvetna, icke legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller 

uteslutning ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i underläge av en grupp 

vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion (Pikas, 1989:42).  

 

Mobbning är ett av individen upplevt negativt grupptryck. Hur vi värderar grupptryck har 

att göra med vilka människor vi är utifrån det samhälle vi lever i och hur det har format 

oss som individer. Dagens samhälle är väldigt individualistiskt och detta i kombination 

med att det förekommer mycket grupptryck och påverkan kan öka sannolikheten att man 

definierar grupptrycket som mobbning (Persson, 2000:131).  

 

Enligt arbetarskyddsstyrelsens definition rör det sig om kränkande särbehandling först när 

personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och när respekt för människors rätt till 

personlig integritet glider över till icke- etiska handlingar (Hallberg och Strandmark, 

2004:24). 
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Mobbing is group bullying. Ganging up on someone using the tactics of rumor, innuendo, 

discrediting, isolating, intimidating, and above all, making it look as if the targeted person 

were the guilty part or instigated the behavior (Elliot, 2003:5). 

 

Utifrån den litteratur jag studerat kan man se en gemensam definition av vad mobbing som 

begrepp innefattar. Mobbing används som samlingsbeteckning för ickeönskvärda beteenden. 

som t ex utfrysning, våldshandlingar, förödmjukelser, trakasserier och verbala hot men kan 

också innefatta mindre synliga yttringar såsom blickar och gester. Idag är det även vanligt att 

mobbing förekommer i det digitala forumet. Mobbare använder sig av mobiltelefoner och 

Internet där man skickar kränkande meddelanden och hot, det förekommer även att mobbare 

lägger ut foton av mobboffer på nätet.  

 

Uppmärksamheten kring mobbing har ökat och att detta möjligen påverkat att de som 

anser sig vara mobbad har ökat. Mobbning som problem har uppmärksammats av 

människor i samhället och mobbingen har även breddats i sin betydelse och tycks idag 

tendera att beskriva en allt större del av det mellan mänskliga våldet (Persson 2000:103). 

 

 

Mobbning som fenomen 

 
Persson ser mobbning helt enkelt som naturens lag där stark dominerar svag. Mobbaren är den 

aggressive och fysiskt starke och mobbningsoffret är en fysiskt svag person som signalerat att 

han är ängslig och inte vågar ge igen (2000:126 f). Larsson beskriver mobbing som fenomen 

där den aggressive mobbaren flyttar över sin känsla av otillräcklighet till mobbningsoffret, 

och känner på så sätt lättnad att någon annan tillskrivits mobbarens svaghet vilket blir någon 

slags kompensation (2003:103). Mobbaren riktar självföraktet ut från sig själv mot ett annat 

objekt, nämligen mobbningsoffret. Enligt Elliot blir mobbningsoffret ett objekt, för att 

mobbaren slutar se denne som en individ, med egna känslor och behov (2003:9). Heinemann 

menar att mobbningen från mobbarnas sida är en halvt omedveten handling, genom att de inte 

är medvetna om de djupa sår de ger mobbningsoffret (1972:51). 
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Mobbningens förekomst 

 
Mobbing mellan elever förekommer oftast på skolgården, i klassrum, korridorer samt på väg 

till och från skolan, men själva skolan är utan tvivel det ställe där mobbing förekommer oftast 

(Eriksson et al., 2002:64). Idag är det även vanligt att mobbing förekommer i det digitala 

forumet (Enochsson och Olin, 2004:43). 

 

I en artikel i Pedagogiska magasinet skriver Enochsson och Olin att:   

 

Den digitala kommunikationen har förändrat möjligheterna att mobba och den som är 

utsatt går inte ens trygg i sitt eget hem. Så snart datorn är uppkopplad är man åtkomlig och 

med mobiltelefonen kan man bli nådd överallt. /---/ Den digitala mobbningen möjliggör 

även anonymitet för mobbaren (2004:43).  

 

 

Varför förekommer mobbning? 

 
Att mobbing förekommer i skolan är inte så underligt. I skolan är eleverna mer eller mindre 

tvingade att umgås med varandra. Eleverna kan inte bara umgås med människor de själva 

valt, utan måste också umgås med människor de inte skulle välja att umgås med på fritiden. 

Detta kan skapa en ”spänningsfylld miljö och det krävs en hel del social kompetens för att 

hantera den” (Persson, 2000:122). Som lärare bör man hela tiden ha i åtanke att det inte finns 

några mobbnings fria skolmiljöer och att mobbingen kan dyka upp var som helst när som 

helst. Detta är förutsättningen för att man skall vara redo inför uppgiften att motverka 

tendenser till mobbing (Eriksson et al., 2002:45). 

 

I boken Vuxenmobbning i människovårdande yrken påpekas att ”Nedskärningar och 

omorganisationer ökar pressen på de anställda och är omständigheter som generellt bidrar till 

ökad förekomst av mobbning” (Hallberg och Strandmark, 2004:50). 

 

Om man som lärare själv varit mobbad under sin skoltid kan det vara till nackdel i yrket som 

lärare där man aktivt skall motverka mobbing. Om man ser mobbing situationer kan det väcka 

så starka minnen hos en själv att man där av inte klarar av att ta tag i situationen. Istället väljer 
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man kanske att blunda eller sopa problemet under mattan. Eva Larsson skriver följande 

”Genom att vara okänslig för kränkningar som andra människor utsätts för, bevisar vi för oss 

själva att vi inte tog någon skada när vi själva blev kränkta” och även, ”Genom att förneka att 

andra människor lider, slipper vi att påminnas om den smärta som minnen av vårt eget lidande 

väcker” (2003:59). 

 

 

Mobbningens konsekvenser 

 
”Mobbning leder till depressioner, ångest, dålig självkänsla och ibland självmord”  

(Eriksson et al., 2002:80). 

 

Om man behandlar människor som objekt och inte som individer kan det hända att det väcker 

en ilska inom dem som kan få ödesdigra konsekvenser. Elliott drar en parallell till en skola i 

Columbine, USA där en elev som varit mobbad en dag fick nog. Eleven gick till skolan och 

sköt ner sina klasskamrater (2003:32). Flera undersökningar visar att ungdomar som under 

längre tid utsätts för mobbing och samtidigt upplever att de inte får något stöd från sin 

omgivning ofta har tankar om självmord (Lindberg, 2004:18). Det är även vanligt att elever 

begår självmord på grund av att de blir mobbade (Bohman, 2005:7). 

 

Viveca Bohman skriver i en artikel i Lärarnas tidning följande: ”Ingrip innan kränkning blir 

mobbning”. I april tog en 13- årig elev i Lerum sitt liv. Fallet har väckt stor uppmärksamhet. 

Men liknande kränkningar förekommer i många av de skolor som anmäls till skolverket” 

(2005:7). 

 

Mobbing är inte något som skadar bara den som blir mobbad utan det på verkar även den 

omgivande miljön. Mobbing gör den omgivande miljön nedbrytande för alla kamrater som 

inte protesterar mot mobbingen. Vetskapen om att mobbing försiggår är tillräckligt för att 

de skall lida skada, eftersom en ofri miljö är destruktiv. För att skydda sina samveten 

måste också kamraterna exempelvis göra sig kallsinniga för offrets lidande. ”De måste 

förkväva sin förmåga till inlevelse och medlidande för att inte duka under av 

samvetskval.” /---/ Att eleverna tvingas bli omänskliga för att stå ut i skolmiljön 

missgynnar deras förmåga att utvecklas till demokratiska medborgare, mobbingen främjar 
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i stället utvecklingen av auktoritet. De slutsatser som eleverna möjligt drar av skolans 

oförmåga att hindra mobbingen är att det är i sin ordning att värdera människor olika  

(Larsson, 2003:188). 
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Metod 

 
Metoden bygger på en litteraturstudie som redovisas både i Bakgrunden och i Resultatet. Jag 

har även gjort intervjuer med några lärare från grundskolans senare år vilka redovisas 

sammanfattade i Intervju resultat delen. 

 

 

Litteraturstudie 
 
Jag har med hjälp av litteratur sökt svar på vilket ansvar som skolan och lärare har i arbetet 

mot mobbing. Jag har läst Eva Larssons bok Mobbad? Det har vi inte märkt! Samt tittat på 

skolans styrdokument såsom Läroplaner för förskolan, det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen, fritidshemmet och de frivilliga skolformerna. Jag har också tittat på 

Skolverkets hemsida om Skollagen.  

 

Jag har sökt efter svar på hur man som lärare kan gå tillväga i hanterandet av mobbing i 

skolan. Utifrån litteraturen försöker jag klargöra vad som bör innefattas i en handlingsplan 

och vem/vilka som har ansvar för de olika delarna i arbetsgången. Jag har tagit hjälp av Lpo 

94 som jag nämnt ovan. Jag har även använt mig av Stiftelsen friends hemsida, Välkommen 

till Friends! Sveriges största organisation mot mobbing. Samt en artikel ur tidskriften 

Pedagogiska magasinet av Christina Hugosson, Johanna hjälper till att skapa en trygg skola. 

Slutligen har jag granskat en handlingsplan mot mobbing som finns med i detta arbete som 

bilaga och jag har även lagt till stoff från de observationer jag gjort under min 

verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Att det är viktigt att föra ett aktivt arbete mot mobbing och vilka delar som är viktigast att 

fokusera på försöker jag förtydliga bland annat utifrån två artiklar ur Lärarnas tidning, Viveca 

Bohman skriver Skolverket: Ingrip innan kränkning blir mobbning. Den andra artikeln är 

skriven av Jonas Hållén Dyrköpt läxa för Petterssons grabb. Jag har även använt mig av 

litteratur av Gail Pursell Elliott, School mobbing and emotional abuse, See it- Stop it- Prevent 

i with Dignity and Respect och Anatol Pikas bok Så bekämpar vi mobbning i skolan. Jag tar 

även i denna fråga upp ytterligare fakta ur Eva Larssons bok Mobbad? Det har vi inte märkt!  
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Intervju 

 
Urval 
 

Jag har intervjuat fyra lärare från en högstadieskola i Norrland som jag tidigare gjort min 

Verksamhetsförlagda utbildning vid. Lärarna som valts ut tillhörde det arbetslag som min 

handledare arbetade inom och jag bedömde det som en fördel att ha träffat lärarna tidigare. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

 
Jag har gjort en kvalitativ intervju där jag har använt mig av frågeområden som jag format 

utifrån litteraturgenomgången, syftet och frågeställningarna. Utifrån de olika områdena har 

jag ställt frågor till lärarna. De har dock inte fått exakt likadana frågor utan det har varit deras 

svar som lagt grunden för kommande fråga. Antalet frågor varierar också beroende på hur 

uttömmande svar de olika lärarna gett. De frågeområden jag har berört är följande; Erfarenhet 

av mobbing, Utbildning om mobbing, Skolans arbete kring mobbing, Individuellt arbete, 

Elevernas arbete, Föräldrarnas roll i arbetet mot mobbing och Styrdokumentens roll i arbetet 

mot mobbing.  

 

 

Procedur 

 
Jag började med att skicka ut ett introduktionsbrev till min handledare på den aktuella skolan. 

Brevet vidarebefordrade han sedan till lärarna i arbetslaget. I brevet försäkrade jag lärarnas 

och skolans anonymitet i undersökningen. Jag förklarade också att intervjun skulle ske 

individuellt och att jag skulle använda mig av en så kallad diktafon. Jag skrev att jag hoppades 

att så många som möjligt var villiga att ställa upp på en intervju, vilket var ett sätt att påpeka 

att det inte var ett tvång. Jag meddelade ett datum då jag skulle komma ut till skolan och gav 

dem några frågor att fundera kring inför intervjun; Vad har du för erfarenheter av mobbing? 

Vad gör skolan i arbetet mot mobbing? Vad säger skolans styrdokument om mobbing?  
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När jag kom ut till skolan var tre av de tillfrågade lärarna redo att bli intervjuade och jag 

lyckades även få en fjärde lärare att ta sig tiden till en intervju. Efter fyra intervjuer kände jag 

att mitt insamlade material var tillräckligt för vad som behövdes i min undersökning.  

 

När jag sammanställt resultatet har jag granskat de olika svar jag fått från lärarna utifrån de 

områden jag ställt frågorna. Jag skrev ned de inspelade intervjuerna för att på så sätt få en 

tydligare överblick av de olika svaren. Jag jämförde sedan svaren och har utifrån dem gjort en 

analys och skrivit ihop en sammanfattning i resultat delen. 
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Resultat 
 
Litteraturresultat 
 
Vad har skolan för ansvar? 

 
Mobbings tendenser är något som ständigt är förekommande i skolan och alla inom skolan 

måste inse att man oupphörligen måste vara vaksam och inte tro att de åtgärder man vidtar är 

något som sätter stopp för all mobbing för alltid. ”Att förebygga mobbing är snarare att anta 

ett visst förhållningssätt i sitt arbete än ett arbete i sig” (Larsson, 2003:134).  

Jag tolkar detta som att man alltid skall vara medveten om att mobbing förekommer oavsett 

om man vidtagit åtgärder mot problemet eller inte. Mobbing är ett komplext problem och det 

finns mobbing som sker på ett sådant sätt att de kanske inte är synlig för personalen inom 

skolan. Som lärare måste man inse sina begränsningar i detta komplexa problem och inte dra 

sig för att ta hjälp av andra. 

 

I skollagen § 886 står det att: 

 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Skolverkets hemsida). 

 

Enligt läroplanen skall skolan sträva efter att: 

 

Varje elev respekterar andra människors egenvärde, att varje elev tar avstånd från att 

människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå 

andra människor. Skolan skall också sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för 

ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. Skolan skall sträva emot att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn 

och visa respekt i samspel med andra (Lpo 94, 1994:23 f). 
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Vad har läraren för ansvar ? 

 
När det gäller lärarens ansvar så står det i skollagen § 886: ”Särskilt skall den som verkar 

inom skolan /---/ aktivt motverka alla former av kränkande handlingar och mobbning och 

rasistiska beteenden” (Skolverkets hemsida). 

 

Läraren skall enligt läroplanen:  

 

Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem. 

Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Läraren skall samverka och 

fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling och hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation 

och därmed iaktta respekt för elevens integritet (Skolverket, 2001:24). 

 

 

Vad kan man göra för att motverka mobbing i skolan? 

 
Enligt läroplanen: 

 

Det ligger på rektorns ansvar att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans 

handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande handling, så 

som mobbing och rasistiska beteenden bland elever och anställda. Rektorn ansvarar också 

för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall 

kunna utföra sin uppgift. Det ligger även på rektorns ansvar att skolpersonalen får 

kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att 

beakta i utbildningen (Skolverket, 2001:31 f). 

 

De delar som är viktiga och som bör innefattas i en handlingsplan är; en förebyggande del och 

en del som visar vad man gör i akuta situationer samt vilka som gör vad. En del ska handla 

om hur man utvärderar och följer upp arbetet, när man gör detta kan man t ex använda sig av 

enkäter. Uppföljningen är viktig för att man skall kunna nå de uppställda målen. Det är även 

viktigt att lärarna får förutsättningar såsom tid, material och utbildning för att kunna vara 
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professionell i sitt yrke. Det är viktigt att alla får ta del av handlingsprogrammet. Det är inte 

något som bara skall delas ut bland personalen utan det skall också delas ut till elever och 

föräldrar (friends hemsida). 

 

I Lärarnas tidning tar man upp ett fall där lång tid av kränkningar och mobbning lett till att en 

13- årig elev tagit sitt liv. Kommunen har fått kritik från Skolverket vad det gäller 

hanterandet av mobbing problemet. De anser att kommunen inte har levt upp till de 

skyldigheter skolan har att motverka alla former av kränkande handlingar. Åtgärderna har 

inte varit tillräckligt kraftfulla och har till största del präglats av kortsiktiga lösningar. 

Problemen och åtgärderna har inte följts upp och lärarnas kontakt med föräldrarna har brustit. 

Skolorna har handlingsplaner men dessa har inte varit ett tillräckligt stöd. Handlingsplanen 

har enbart behandlat begreppet mobbing, men inte kränkande handlingar som i längre 

perspektiv är grunden till mobbing och därför bör innefattas i mobbingbegreppet (Bohman, 

2004:7).  

 

Friends grundades 1997 av Sara Damber, och är idag en av de största organisationerna som 

arbetar mot mobbing. Friends tycker att man skall satsa på det förebyggande arbetet med tid 

och pengar. Som personal har du rätt att kräva att din skola har ett fungerande arbete mot 

mobbning. ”Ta reda på hur det ser ut på just din skola” (friends hemsida). 

   

Jag fick under min praktik ta del av de riktlinjer gällande elevhälsoarbete och de 

handlingsprogram som de tagit fram på skolan. Handlingsprogrammen har utformats av 

elevvårdsteamet som bland annat består av rektor skolsköterska, kurator och kamratstödjare. 

Programmen innefattar studieproblem, mobbing och kränkande behandling, även hot och våld 

mot personal. När ett problem uppstår börjar mentorn med att tala med den elev det berör. 

Mentorn kontaktar sedan föräldrarna och informerar dem om problemet, vid behov informeras 

även rektor. Om problemet efter detta kvarstår meddelas ärendet skriftligt till Elevvårdsteamet 

(EVT), som beslutar om Elevvårdskonferens (EVK). Mentor kallar elev och förälder till EVK 

där man kommer överens om åtgärder. Mentorn upprättar tillsammans med en specialpedagog 

en åtgärdsplan, sänder ett exemplar till målsman, ett exemplar till rektorn som arkiverar det 

och ett exemplar sparar mentorn. Åtgärder verkställs, föräldrarna informeras fortlöpande, 

planen utvärderas och revideras vid behov. Mentor kallar till uppföljningsmöte och om 

problemen kvarstår får man göra en ny anmälan till EVT.  Det är viktigt att man i skolan 
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arkiverar ett exemplar av åtgärderna för det är beviset på att man faktiskt vidtagit åtgärder (se 

bilaga 1).  

 

I en artikel i Lärarnas Tidning från 2005 kan man läsa följande;  

 

Skolans ansvar ökar vid mobbing. I april nästa år ska den nya lagen mot kränkning i 

skolan börja gälla. Då ska det bli lättare för en elev som mobbas av andra elever eller 

diskrimineras av lärare att få skadestånd. Regeringen har nu tillsammans med miljöpartiet 

och vänsterpartiet presenterat den proposition som ska ligga till grund för lagen. Skolan 

får större ansvar att visa att kränkning inte skett eller att den gjort allt för att förhindra 

mobbning. Ombudsmännen JämO, DO, HomO och HO ska se till att lagen följs. 

Dessutom inrättas ett särskilt barn- och elevombud på Skolverket (2005:4). 

 

En handlingsplan mot kränkande handlingar och mobbing är något som alla skolor är skyldiga 

att ha.  I Gävle har man lagt ner mer tid och arbete på handlingsplanen och utarbetat något 

som de kallar BIG.  I pedagogiska magasinet kunde man läsa om BIG, som står för 

Brottsförebyggarna i Gävle.  Här arbetar en man vid namn Pelle Mattson med utbildningar 

mot mobbning och kränkande behandling. Detta är på uppdrag från barn och 

ungdomsförvaltningen och kvalitetsavdelningen på barn och ungdomsförvaltningen gör 

regelbundet utvärderingar av utbildnings insatserna. Syftet med kommunens satsning på 

utbildningen som riktar sig till rektorer, personal och kamratstödjare är att varje skola skall ta 

fram en trygghetsplan, en bredare variant av mobbningsplan. Trygghetsplanen skall innefatta 

ett gemensamt förhållningssätt till mobbing och hela kollegiet skall vara överens om vad som 

skall innefattas i detta, vilket gör det till ett långtidsprojekt. I varje åk finns en BIG kompis 

(kamratstödjare) och i varje nia finns två. Totalt i skolan är de tolv som träffas varje vecka 

tillsammans med tre lärare som kallas BIG vuxna. Mötena sker på dagtid och tar ca en timme. 

På mötet går man igenom klass för klass vad som har hänt. Alla som deltar på mötet har 

tystnadsplikt, elev som vuxen. Att vara BIG kompis innebär att man måste vara mer observant 

under rasterna i korridorer och uppehållsrum, om något skulle inträffa som antyder 

kränkningar eller mobbing är det upp till BIG kompisen att ta upp det på mötet, och där 

beslutas sedan vad som skall göras (Hugosson, 2004:26 ff). Att inom skolan ha särskild 

utbildad personal som är väl insatt i mobbings frågor och som ständigt kan arbeta aktivt i 

skolan är även något som organisationen friends förespråkar (friends hemsida). 
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Enligt Gail Pursell Elliot är medvetenhet nyckeln till att få bukt på mobbingen. Hon använder 

sig av något som kallas medvetenhets program, vilket går ut på att hon ställer upp exempel på 

olika mobbnings situationer som kan uppstå i skolan och eleverna får ta ställning och 

diskutera öppet kring dessa. Ofta blir eleverna medvetna om att liknande situationer faktiskt 

pågår i deras omgivning och de vill ha råd och tips hur de skall kunna lösa situationerna 

(2003:39).  

 

Hållén skriver i lärarnas tidning om: 

 

Olweus–programmet, något som man använder flitigt i Norge och de viktigaste åtgärderna 

i programmet handlar om att man bör se över rutinerna för rastvakterna. För enligt Olweus 

forskning så sker en stor del av alla trakasserier på rasterna. Ett annat inslag är att ha 

klassmöten och rollspel, där eleverna diskuterar kränkningar och vilka konsekvenser de 

kan få. Skolorna måste också skaffa sig tydliga riktlinjer för hur de skall hantera konflikter 

i skolan (2005 :12). 

 

Pikas förespråkar det enskilda samtalet som grundläggande för all motverkande av mobbing. 

Läraren/terapeuten börjar med att tillsammans med eleven (mobbaren) diskutera sig fram till 

att han/hon och eleven är gemensamt bekymrade över att mobbning äger rum. Fokus läggs på 

just detta fall där mobbaren är inblandad. Sedan finner eleven som mobbar en handlings väg 

till att hjälpa det före detta offret vilken läraren stöttar (1989:101). 

 

Om man som lärare vill påverka sina elever, oavsett om det handlar om att undervisa dem i 

ett kunskapsämne eller diskutera attityder (hur man skall vara mot varandra), så är det till stor 

hjälp om läraren kan skapa en känsla av personlig kontakt med varje elev (Pikas, 1989:83).   

 

Den som skall agera för att stoppa mobbing måste känna en stark motivation för uppgiften. 

Han/hon måste både intellektuellt och känslomässigt ha insett vilka konsekvenser mobbingen 

kan få, både för den som mobbar och för den som blir utsatt (Larsson, 2003:11). 

 

 

 
 

 18



Intervjuresultat 
 
Erfarenheter 
 

Alla fyra som jag intervjuat har erfarenheter av mobbing, men erfarenheterna ser inte riktigt 

likadana ut. Alla lärare lägger fokus på mobbing de upplevt i lärarrollen. Alla fyra har dåliga 

erfarenheter av mobbing och två tycker att det förekommit brister i hanterandet, såsom 

bristande dokumentation och information. Två av de intervjuade ser svårigheter att gå in i en 

klass där någon är mobbad. I det krävs ganska mycket kött på benen innan man går fram till 

den som är mobbad och talar om problemet. Att den utsatta skall erkänna sig mobbad är inte 

självklart, det är som att erkänna för sig själv att man är misslyckad. När kränkningarna går så 

långt som till mobbing blir det svårare att hantera som lärare och då lämnas ofta fallen över 

till skolans elevvårdsteam. 

 

 

Utbildning 

 
Tre av de intervjuade har fått någon form av utbildning om mobbing under lärarutbildningen. 

I den gamla lärarutbildningen ingick mobbing som moment i specialpedagogik 10p. En av 

lärarna uttrycker att man i utbildningen får verktygen men man vet inte i vilken verklighet 

man skall använda dem vilket gör verktygen svårhanterliga. Ingen av lärarna har erbjudits 

fortbildning, det som skett är att handlingsplanen uppdaterats lite titt som tätt. En av dem har 

dock på eget initiativ sökt sig till kurser som handlar om mobbing. En om hur man skall 

arbeta förebyggande och ta hand om gruppen för att främja sammanhållningen och undvika 

mobbing, och en som berör mobbingsamtal. Denna lärare känner ändå att det skulle behövas 

kompletteringar vad det gäller kunskaper i ämnet.  

 

Individuellt arbete  

 
De är alla eniga om att man i klassrummet bör vara uppmärksam på och noga med att 

motverka eventuella kränkningar. Det är ett sätt att fostra eleverna. Det handlar om moral och 
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det ingår i det förebyggande arbetet. Två av lärarna påvisar vikten av att ha vuxna i korridoren 

och en av dem brukar själv tillbringa sina raster i korridoren hellre än att vistas i lärarrummet.  

 

Är det så att man skulle upptäcka mobbing agerar de alla efter skolans handlingsplan som 

innebär att man om man misstänker något börjar med att tala med det så kallade offret. 

Därefter talar man med mobbarna. Sedan informeras föräldrar, rektor och elevvårdsteamet 

som ansvarar för åtgärderna. En av lärarna påpekar vikten av att i sitt arbete vara noga med att 

hela tiden försöka uppmuntra eleverna i deras skolarbete, för att på så sätt skapa en positiv 

skolmiljö. De tycker alla att det är viktigt att man tar tag i problemet, två av lärarna uttrycker 

dock att det inte görs av alla lärare, vissa väljer att backa istället för att ta tag i problemet.  

 

Det står i skolans handlingsplan att mentorerna vid varje nytt läsår skall informera eleverna 

om innehållet i handlingsplanen, men det är inget som sker vid ett tillfälle. Lärarna anser att 

det snarare handlar om ett fortlöpande arbete, och att man hela tiden måste vara medveten och 

uppmärksam för problemet. Det de tycker är viktigast att förmedla till eleverna är en bra 

vuxen förebild, som inte kränker sina elever och att man som lärare ger eleverna en känsla av 

trygghet. 

 

 

Skolans arbete 
 

Jag frågade tre av lärarna hur väl de tyckte att deras skola levde upp till följande citat ur 

läroplanen: 

 

Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i 

skolan utsättas för mobbing. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser (Skolverket, 2001:19). 

 

De försöker själva leva upp till detta, men på min fråga om hela skolan gör det var de 

tveksamma. En av lärarna uttryckte det som att det var viktigt att arbeta efter detta, men att 
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det var ett krävande arbete och att de ju även har sin undervisning att sköta. En annan tyckte 

inte att de gjorde tillräckligt men att det inte heller fanns så mycket tid till det.  

 

Det skolan gör är att de, när det kommer nya elever under hösten, har en särskild dag som går 

ut på att eleverna skall lära känna varandra och de försöker där peka på att alla är olika. De 

talar om kränkning och försöker skapa trygghet och trivsel mellan eleverna. Skolan har ett 

elevvårdsteam och de informerar under dagen eleverna om nolltolerans och om kränkande 

handlingar och mobbing. Elevvårdsteamet är de som tar hand om mobbingsituationerna på 

skolan och som gör åtgärdsplaner för utsatta elever.  

 

Skolan har en handlingsplan mot kränkande handlingar om mobbing. Jag ställde lite frågor 

utifrån den men lärarna verkade inte ha så bra koll på innehållet. En av lärarna visste inte ens 

var handlingsplanen fanns. Handlingsplanen uppdateras varje år. Hur stor roll 

handlingsplanen spelade i lärarnas arbete mot mobbing skiljer sig åt i lärarnas svar. Två av 

lärarna tyckte att de inte följde den utan att de inom laget själva försökte komma fram till 

lämpliga lösningar. En annan betonade att det hela tiden är upp till en själv om man väljer att 

följa den, vissa lärare backar gärna för mobbing och tar inte tag i det, därför tyckte läraren att 

det behövs en tydligare handlingsplan. Alla intervjuade verkar dock vara klara över att de 

skall vända sig till mobbningsteamet när de inte kan hantera situationen själv. 

 

Skolan gör en uppföljning av elevernas skolsituation och trivsel i form av en 

enkätundersökning via dator. En åtgärd som har vidtagits efter detta är att ”Apberget” (ett 

chatt ställe för ungdomar) spärrats på datorerna. Anledningen var att det förekommit för 

mycket kränkningar där. 

 

 

Elevernas arbete 

 
Elevernas arbete mot mobbing begränsas till de två i varje klass som blir utvalda till 

kamratstödjare. Eleverna får skriva ner sina namn på en lapp om de är intresserade av att vara 

kamratstödjare och sedan bestämmer mentorerna vilka två som är bäst lämpade som 

kamratstödjare. Dessa skall vara ögon och öron i de situationer där lärarna kanske inte är 

närvarande som t ex på raster och till och från skolan. Sedan är det upp till dem att föra 

 21



vidare till lärarna om de misstänker att någon är mobbad. Den utbildning kamratstödjarna får 

sker under en heldag varje termin. De lärare jag har intervjuat tycker dock inte att detta med 

kamratstödjare fungerar som de önskade att det skulle göra. Två av lärarna påpekar att genom 

att egentligen vem som helst kan bli kamratstödjare så finns det en risk att det blir fel person. 

Det finns exempel där kamratstödjaren varit den som mobbat, något som påpekas av två av 

de intervjuade.  

Alla elever informeras av elevvårdsteamet i sjuan om kränkande handlingar och mobbing och 

hur man skall vara mot varandra, och varje termin får de fylla i trivsel enkäten. Jag frågade en 

lärare om eleverna är duktiga att informera om någon är mobbad. Svaret blev att varken 

kamratstödjare eller andra elever var enligt läraren särskilt bra på det utan som lärare fick han 

själv fråga runt hos eleverna. Två av lärarna påpekar dock att mobbing inte är något som skall 

hanteras av eleverna utan det är lärarnas ansvar. 

 

 

Föräldrar 

 
Alla fyra intervjuade menade att föräldrarna skall informeras när något inträffar oavsett om 

deras barn är mobbat eller mobbar. När eleverna börjar sjuan har man ett föräldramöte och 

där går man igenom handlingsplanen, den ligger också på skolans hemsida. En av lärarna 

trodde inte att föräldrarna hade så mycket kunskap om handlingsplanen utan det var något de 

kollade upp när något inträffade. En av lärarna var också noga att påpeka för elever och 

föräldrar under mentorssamtalen att de så fort något inträffat så är det viktigt att de talar om 

det för någon på skolan. Ju fortare man får reda på problemet ju lättare är det att hantera. 

 

 

Styrdokumentens roll 

 
Alla anser att skolan är en spegling av samhället och att man inte skall trampa på någon 

annan människa behövs det inget styrdokument för att förtydliga. Det handlar om de 

mänskliga rättigheterna. Om den nya skollagen som skall komma till våren säger två av 

lärarna att det är bra med en ny lag. En av lärarna säger att ju fler kraftfulla verktyg desto 

bättre, men han tror inte att fler lärare agerar för att det kommer en ny lag, men det kanske 

hjälper några utsatta och det är bra. Den andra av de positiva tycker att den nya lagen kan 
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förhindra att mobbingen sopas under mattan. Han menar att vi i vårt samhälle är så rädda för 

att bråka att vi hellre sopar saker under mattan och låtsas att det inte finns.  

 

De två lärare som verkar lite mer skeptiska till den nya lagens positiva effekter menar att det 

är lite skrämmande för mobbingsituationer är svåra att lösa och kan ta lång tid. Så som lärare 

är man i en utsatt position, men det finns uppenbart lärare som väljer att blunda för mobbing 

och elever som far illa av detta och sådana lärare bör anmälans. En lärare menar att det som 

görs av skolan är inte alltid för elevens bästa utan för att hålla ryggen fri, att man kan visa att 

vi har gjort detta, från skolans sida. Dels för att skolan är skyldig att göra det men även för att 

föräldrar annars kan anmäla skolan. 

 

 

Sammanfattning 
 

De lärare som jag intervjuade påpekade att skolan är en spegling av samhället och för att man 

inte skall trampa på någon annan människa krävs det egentligen inga styrdokument, det 

handlar om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Lärarna försökte ändå arbeta efter och 

leva upp till vad som står i styrdokumenten även om de tyckte det var ett betungande arbete, 

och de kände ändå inte att de gjorde tillräckligt i sitt arbete mot mobbing på grund av 

tidsbrist. Att arbeta aktivt mot mobbing är bara en del av det arbetet som en lärare skall göra. 

Lärarna var inte heller övertygade om att aktivt arbete mot mobbing var något som alla inom 

skolan hade anammat. Två av lärarna uttryckte det som att vissa lärare väljer att backa för 

problemet eller helt enkelt sopa det under mattan istället för att lösa det. Skolan har en 

handlingsplan mot mobbing men även om lärarna skall följa den i sitt arbete så verkade de jag 

intervjuat inte ha så bra koll på innehållet i denna. En av lärarna visste inte ens vart planen 

fanns att få tag på. Lärarna tyckte inte heller själva att de följde handlingsplanen i sitt arbete. 

Två av lärarna betonade att de själva inom arbetslaget försökte lösa de enskilda fallen. En 

lärare betonade också att det alltid är upp till en själv om man väljer att följa planen och 

tyckte också att den plan som finns borde förtydligas vad det gäller hanterandet av mobbing. 
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Diskussion 
 

Läroplan och skollag ställer vissa krav på mig i min blivande yrkesroll som lärare t ex att jag 

skall ha kunskap om främlingsfientlighet och intolerans, att jag skall kunna föra öppna 

diskussioner med mina elever och att jag även skall kunna gör aktiva insatser när så behövs. 

Dessa tre; kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser, är anser jag beroende av varandra 

för att jag skall kunna göra ett bra arbete. Kunskap är förutsättningen för allt arbete jag utför 

som lärare. För att jag skall kunna föra öppna diskussioner i ämnen som intolerans och 

mobbing krävs att jag är insatt i ämnet, som vilket annat ämne som helst som diskuteras i 

klassrummet med någon form av fostrande eller kunskapsutveckling som utgångspunkt. Att ta 

upp ett ämne som mobbing i en öppen diskussion tycker jag man kan se som en form av aktiv 

insats och även som förebyggande arbete. Men det krävs också kunskap för att som lärare 

kunna göra en insats när en mobbingsituation faktiskt uppstår i närmiljön. Kunskap om 

mobbing är något som skall ges under lärarutbildningen eller genom fortbildning. Av de fyra 

lärare jag intervjuat var det en av dem som inte fått någon som helst utbildning vad det gäller 

mobbing. De övriga tre hade läst specialpedagogik 10p och där ingick mobbing som ett 

moment, men kunskaperna från detta var enligt en lärare bristfälliga. De andra två lärarna 

kom inte ihåg något av utbildningen. En av lärarna hade dock på egen hand sökt sig till ett par 

kurser om mobbing för att kunna fördjupa sina kunskaper. Men denne lärare tyckte ändå att 

det skulle behövas ytterligare kunskaper om ämnen som är väldigt komplext till sin karaktär. 

Lärarna hade under åren som verksamma lärare aldrig erbjudits fortbildning även om det står i 

läroplanen att rektorn är ansvarig för att lärarna får den kompetensutveckling som krävs för 

att kunna vara professionell i sitt yrke.  

 

Som lärare skall man inte göra detta arbete mot kränkande handlingar och mobbing ensam. 

Enligt läroplan och skollag är detta något som gäller för alla som verkar inom skolan.   

 

Vad krävs det då för kunskaper och insikter för att kunna göra ett bra jobb som lärare? Enligt 

de lärare jag intervjuat är det viktigt att man alltid tar tag i mobbningssituationer, att man 

aldrig backar. Känner man som lärare att situationen är för komplicerad och för svårhanterlig 

och att man inte räcker till så bör man lämna över till några som vet hur man skall hantera 

situationen, t ex elevvårdsteamet. Det är också viktigt att kontinuerligt föra ett aktivt arbete 

mot kränkningar och mobbing, så fort någon elev vräker ur sig något kränkande gentemot 
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någon annan så skall man som lärare säga ifrån och ta en diskussion, detta som en del i det 

moral fostrande arbetet. En av lärarna påpekade att det alltid är lättare som lärare att hantera 

kränkningar innan de gått så långt som till mobbing. Det är även viktigt att regelbundet 

informera föräldrar till mobbade eller mobbare om vad som händer i skolan och genom detta 

arbeta för en bra kontakt med föräldrarna. När något händer kan då läraren tillsammans med 

föräldrarna med respekt för varandra och eleverna försöka lösa situationerna på bästa sätt 

möjligt. Två av lärarna talade om vikten av att ha vuxna i korridorerna, vilket är de ställen där 

mobbingsituationerna annars kan vara svår att komma i kontakt med och få vetskap om.  

 

De lärare som jag intervjuat hade bristande utbildning i ämnet mobbing och handlade därför 

mycket efter sitt sunda förnuft i hanterandet av konflikter. Ofta lämnades de långtgående 

konflikterna som mobbing över till elevvårdsteamet.  

 

Några saker man bör känna till som lärare och som jag skrivit om i min litteraturgenomgång 

är bland annat följande; att man känner till vilka skyldigheter man har som lärare utifrån 

skollagen och läroplanen. Som jag motiverat tidigare är det även viktigt att man har kunskap 

inom området.  Man bör vara införstådd med att det inte finns några mobbingsäkra miljöer 

och att mobbing är ett fenomen som förekommer överallt i vårt samhälle. Man kan aldrig 

sträva mot nollvision men man kan däremot ha nolltolerans. En fungerande handlingsplan är 

något som skolan är skyldig att ha och som personal har man rätt att kräva att skolan har ett 

fungerande arbete mot mobbing. Man måste vara medveten om de konsekvenser mobbing kan 

få och att mobbing inte bara är något som påverkar offret i sig utan även hela den omgivande 

miljön.  

 

Som lärare är det viktigt att försöka göra eleverna medvetna om mobbingens konsekvenser. 

Detta kan göras genom att läraren tillsammans med eleverna försöker förtydliga och 

exemplifiera mobbingsituationer som kan uppstå i skolan. Utifrån dem kan man sedan föra 

öppna diskussioner i klassrummet. För att underlätta diskussioner och attitydbildning är det 

viktigt att man skapar en personlig kontakt med eleverna. Detta för att eleverna skall känna 

förtroende och respekt för läraren. När en mobbingsituation väl uppstår är enskilda samtal att 

föredra för att på bästa sätt nå fram till de inblandade eleverna. 
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Kan man med hjälp av styrdokument minska mobbingen? Enligt mina intervjuer så kan nya 

lagar och andra kraftfulla verktyg bara vara positivt. Det kanske inte gör så att fler lärare 

agerar men det kan hjälpa några utsatta om de ges möjlighet att anmäla lärare som inte tar tag 

i problemet. En av lärarna påpekar att även om det står i lagen vad man skall göra som lärare 

så kommer man inte åt de lärare som väljer att backa för mobbingen. De lärarna kommer att 

fortsätta sopa problemen under mattan. Men om man som lärare inte sköter sitt jobb tycker de 

att man är värd en anmälan. En ny lag ger signaler om att konflikter är något som man måste 

ta tag i. Enligt en av lärarna påvisas att det finns en risk med den nya lagen vilken är att 

mobbing kan vara något som tar lång tid att reda ut, det är en längre process. Mobbing löser 

man inte över en natt och detta kan kanske utifrån sett ses som ignorans gentemot problemet, 

därför är det även viktigt att elever och föräldrar hela tiden är informerade genom processen 

och att det finns nedskrivet en tydlig åtgärdsplan. En av de andra påpekar också att även om 

man tar tag i problemen så betyder inte det att de sköts på bästa sätt möjligt. Läraren menade 

att åtgärder ofta görs för att från skolans sida hålla ryggen fri och elevens bästa är inte alltid 

utgångspunkten. Utifrån detta får jag känslan av att styrdokumenten är något man försöker 

följa men insikten om varför man skall göra det, varför det är så viktigt att arbeta aktivt mot 

mobbing försvinner bland de krav som ställs på skolan och dess lärare.  

 

Nya lagar ökar kraven på lärarna men man ger inte verktygen i utbildningen så att lärarna kan 

leva upp till kraven. Som lärare kan det inte vara meningen att man skall ha bara skyldigheter 

man måste ha rättigheter också. 

 

I min inledning skrev jag att jag genom mitt arbete vill fördjupa mina kunskaper i ämnet för 

att på så sätt skapa handlingsberedskap i mitt kommande yrke. Jag har fått så pass mycket 

kunskap genom min utbildning att jag har insett att mobbing är ett komplext problem som 

förekommer i skolan. När jag sedan hörde att en ny lag skulle göra det möjligt att anmäla 

lärare som inte tog tag i mobbingsituationer blev jag skärrad. Detta pga. att de kunskaper jag 

hade inom ämnet var långt ifrån tillräckliga. Hur man skall hantera mobbningssituationer har 

inte berörts överhuvudtaget i utbildningen. Jag är inte ensam om att uppleva utbildningen som 

otillräcklig, de lärare jag intervjuat hade inte heller från lärarutbildningen fått tillräckliga 

kunskaper. De hade heller inte fått någon fortbildning under sin tid som verksamma lärare. 
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Detta får mig att undra hur politikerna tänker när de fattar sina beslut om skola och utbildning. 

Jag anser att mobbing inte kan motverkas med hjälp av lagar, det kan kanske hjälpa någon 

enstaka utsatt. Men en lag ger inga verktyg för att som lärare kunna handla på ett bra sätt i en 

mobbingsituation den talar bara om att man är skyldig att handla. Man måste se lite djupare 

och titta på orsaken till varför det förekommer mobbing. Varför lärarna misslyckas i denna 

fråga och inte tar tag i mobbingproblemet. Jag har i mitt arbete kommit fram till slutsatsen att 

det hela handlar om bristande insikt från lärare, rektorer, som såväl politikernas sida och den 

största orsaken är framförallt bristande kunskap i ämnet. Fanns kunskapen i hur man hanterar 

mobbing ute i skolorna skulle antalet mobbings fall som utreds öka, och tydligare lagar skulle 

inte behövas för att försöka komma åt problemet. 
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Bilaga 1 
 
 

2005-08-10 
 
 

HANDLINGSPLAN 
 
 

MOT KRÄNKANDE HANDLINGAR OCH MOBBNING 
 

X 
 
 
 

Handlingsplanen gäller för elever och personal vid X. 
 

Skolplan för X kommun 2000-2003. 
”I X kommuns skolor ska det råda nolltolerans mot mobbning, främlingsfientlighet och 

kränkande språkbruk.” 
 

Skollagen 1 kap § 2: 
……”Särskilt skall den som verkar inom skola, 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden.” 

 

AFS (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) 1993:17 6§ 
”Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd. 
Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta.” (Med arbetstagare avses här elever). 

 
AFS (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) 1993:17 5§ 

”………det är viktigt att varje arbetstagare är medveten om sin egen möjlighet och skyldighet 
att medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen”. 

 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter de äro utrustade med förnuft och 
samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap”. 
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Innehållsförteckning      
 
Definition av begreppen kränkande behandling, kränkning, mobbning   
  
X förebyggande arbete mot kränkande handlingar och mobbning  
   
X åtgärder vid kränkande handlingar och mobbning    
  
Litteraturlista      
   
 
Bilagor 
 
1. Trivselregler för X åk 7-9 
2. Organisationen kring kamratstödjarna 
3. Blankett för dokumentation vid kränkande handlingar/mobbning 
4. Blankett för dokumentation för uppföljning 
5. Trivselenkät 
 
 
 
Definitioner:     
  
 
Kränkande behandling innefattar all form av kränkning av en annan individ. Observera att 
definitionen av kränkande behandling alltid utgår från den enskilde som känner sig kränkt – 
det är alltid en subjektiv känsla som är grunden för om en kränkning har ägt rum. 
 
En kränkning har ägt rum när en person känner sig kränkt. Att kränka någon kan t ex vara 
att: 
- Slå, knuffa eller sätta krokben 
- Anonyma telefonsamtal/brev/e-brev 
- Skriva något kränkande om någon på väggen/bord/bok/ Internet 
- Frysa ut någon genom t ex; Göra grimaser eller härma någon, ge blickar/ej svara 

på tilltal/baktala en person 
- Reta någon, använda könsord eller annat kränkande tilltal 
 
Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatta för 
negativa handlingar från en eller flera individer. Med negativa handlingar menas när en 
person tillfogar en annan person skada eller obehag. Detta kan ske verbalt med ord eller 
genom fysisk kontakt. Med mobbning menas både fysiskt och psykiskt våld. I psykiskt våld 
innefattas även utfrysning: Mobbning innebär att den som är utsatt befinner sig i underläge 
och känner sig kränkt.  (Enligt Dan Olweus definition). 
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X FÖREBYGGANDE ARBETE MOT KRÄNKANDE HANDLINGAR 
OCH MOBBNING 
  
Rektor ansvarar för att arbetslagen i början av terminen diskuterar och reflekterar över innehållet i 
dokumentet. 
 
Föräldrainformation – Vid mottagande av ny klass/grupp informeras föräldrarna om vårt 
handlingsprogram mot kränkande handlingar och skolans trivselregler. Denna information sker vid 
höstterminens första klassmöte med föräldrar och elever. Handlingsplanen mot kränkande handlingar 
finns alltid med som en punkt på dagordningen vid höstens första skolenhetsrådsmöte. Rektor är 
ansvarig för att denna information ges. 
 
Elevinformation – Vid varje hösttermins början informeras elever i åk 7 av rektor/elevvårdsteamet 
om betydelsen av nolltolerans mot kränkande handlingar och mobbning. Övriga årskurser informeras 
av mentor som också är ansvarig för att regelbundet informera sina elever om innehållet i 
handlingsplanen. Alla elever i skolan ska veta hur skolan arbetar mot kränkande handlingar och 
mobbning. 
 
Trivselenkät - genomförs tillsammans med samtliga elever två gånger per år. Enkäten. distribueras av 

rektor. Arbetslaget ansvarar för att resultaten analyseras på en arbetslagsträff. 
Redovisning av resultaten sker på arbetslagsträffar. Rektor delges resultaten. Ansvarig 
för genomförande och sammanställning är mentor. 

 
Skolans personal vistas regelbundet i de lokaler eleverna använder dvs. skolans korridorer, elev 

rum och bibliotek. 
 

 
Introduktions dagen - är en återkommande dag för alla elever i åk7 med lärare, speciallärare, 
fritidsledare och elevvårdsteamets personal. Denna informations- och allaktivitetsdag arrangeras varje 
höst för ökad samhörighet i klasserna. 
 
Forum - för att diskutera trygghet och trivsel finns bla Lokal Samverkansgrupp (LSG), 
arbetsplatsmöten (APT), samordningsmöten, utvecklingssamtalen, klassråden, elevrådet, 
elevvårdsmöten, föräldramöten och medarbetarsamtalen. Det finns också möjlighet till informella 
möten.  
 
Arbetslagen arbetar med elevvårdsarbete kontinuerligt samt med attityder och värderingar i 
klasserna. 
 
Kamratstödjare – två elever i varje klass utses under höstterminen åk 7, vi strävar efter en jämn 
könsfördelning. Mentor är ansvarig för att så sker. 
 
Vise gruppen –  tre gånger per termin träffas skolans vuxna kamratstödjare, där finns representanter 
från alla yrkeskategorier. Speciallärare ansvarar för att dessa möten genomförs. 
 
Samarbete med andra verksamheter - ”Samarbetsgruppen på X” träffas en gång per månad med 
representanter från skolan, socialtjänsten, fritidsgårdarna, och kyrkan.   
 
 
 
 
 
 
 

 32



X ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE HANDLINGAR ELLER MOBBNING 
      
  
När något inträffar runt en elev……  
 
1. Den inblandade vuxne kontaktar elevens mentor. 
 
2. Respektive mentor pratar med inblandade elever och vid behov informerar berörda föräldrar om 
händelsen samt åtgärdsplan. 
 
3. Mentor informerar arbetslaget och de vuxna kamratstödjare som berörs.  
 
4. Mentor ansvarar för uppföljning i dialog med elev, föräldrar och personal. 
 
5. Mentor ansvarar för att dokumentation sker. 
 
6. Mentor ansvarar för att original handlingarna delges rektor som bevarar dessa i plåtskåpet utanför 
expeditionen. 
 
7. Om problemet fortsätter kopplas elevvårdsteamet in.  Elevvårdsteamet och mentor arbetar fram en 
gemensam planering för det fortsatta arbetet. (arbetsfördelning, och uppföljning). 
 
 
       
LITTERATURLISTA 
 
 
Facklitteratur: Edling, L, Kompissamtal - kommunikation i stället för tystnad eller 

våld, Ekelunds förlag, 1995 
 

Lagerman, A, Stenberg, P, Att stoppa mobbning går, Gothia, Göteborg, 
1996 
 
Lindell, B, Hartikainen V, Var går gränsen, Uppsala Fortbildning AB, 
2001 
 

Skönlitteratur: Nilsson, J, Rädda klassen från ensamma vargar 5-6, Rädda Barnen, 1997 
 

Nilsson, J, Fannys hemliga mening med livet 7-9,  
  Rädda Barnen, 2000 

 
Nilsson, J, Hon går genom tavlan, ut ur bilden, Wahlström & Widstrand, 
1996 

 
Övrig litteratur: Byreus, K, Du har huvudrollen i ditt liv, Liber, 1990 
 
  Haglund, T, Löfberg, E, Känsloresan, Rädda Barnen 
 

Jelvéus, L, Berör mig! Massage för små och stora barn, 
Utbildningsradion 
 
Lions Quest, ”Tillsammans” – Ett program om livskvalitet,  
Sverige 1998 (endast tillgänglig för lärare som genomgått  
Lions Quest kursen) 
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Solin, E, Skapande vila, Ekelunds förlag 
 
Wahlström, G, Hantera konflikter – men hur? Metodbok  
för pedagoger 
 
Wahlström, G, Gruppen som grogrund, Liber, 1993 

 
Filmer:  En av sju, en film som vänder sig till de vuxna i skolan och  

Föräldrarna, kan köpas eller hyras av Riksförbundet Hem och Skola, 
Box 38 400, 100 64 Stockholm 

 
Kontakta biblioteket för att få fler tips. 
 
 
 

Trivselregler för X 
 
På X visar vi varandra respekt och är bra kompisar. 
Vi kränker inte, mobbar inte varandra, stjäl inte eller utsätter någon för våld. 
Vi vill att den som upptäcker någon form av kränkande behandling berättar det för sin lärare eller 
annan vuxen på skolan. 
 
Vi, på X, vill ha en trivsam miljö.  
Därför låter vi bli klotter, nedskräpning och sabotage. 
Anmäl till någon vuxen om du ser sabotage av något slag. 
 
På vår skola håller vi tider och har ”grejerna” med oss till lektionerna. 
 
Rökning och snusning är ej tillåtet för elever inom skolans område. 
 
Vi följer de särskilda regler som gäller i matsalen, biblioteket, uppehållsrum och 
i resp. klassrum. 
 
 
Organisationen kring elev- kamratstödjarna          
        
Kamratstödjare – två elever i varje klass utses under höstterminen i åk 7. Vi strävar efter en jämn 
könsfördelning. Kamratstödjare från åk 9 går ut till 7:orna och informerar om kamratstödjarens roll 
som extra ögon och öron  och om hur verksamheten fungerar på skolan. 
Därefter får alla elever en lapp där de skriver om de vill vara kamratstödjare eller inte. De vuxna utser 
därefter klassens kamratstödjare. Kamratstödjare är man så länge man själv vill, blir uppgiften 
övermäktig vänder sig eleven till en vuxen.  
 
Vilken roll och uppgift har elev- kamratstödjaren? 
 
• Ska vara extra uppmärksam mot kränkningar i den egna klassen. 
• Ska vara uppmärksam mot kränkningar totalt sett på skolan. 
• Ska rapportera misstänkt kränkning till sitt vuxenstöd. 
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• Kan i den mån den känner att den klarar av det ingripa då den ser att någon blir utsatt på något 
sätt. 

• Bör tillkalla vuxna vid akut situation. 
• Ska på olika sätt verka för en trivsam stämning på skolan och vara en förebild för andra elever. 
• Ska alltid vara förberedd inför mötena med de övriga kamratstödjarna. 
• Bör delta i utbildning för kamratstödjare. 
 
Kamratstödjarna erbjuds ett utbildningspaket som innebär att de nya kamratstödjarna introduceras i 
verksamheten under höstterminen på skolan. Dessutom deltar vi i kommunens gemensamma 
utbildningsdag under året. Rektor har det övergripande ansvaret för utbildningen av kamratstödjarna. 
 
 
 
Organisationen kring de vuxna kamratstödjarna          
  
Varje arbetslag har minst två vuxna kamratstödjare, som ansvarar för att lagets kamratstödjare träffas 
ca 1 – 2 ggr/månad.  
 
 
Vilken roll och uppgift har vuxenstödet? 
• Kalla till möte med arbetslagets kamratstödjare. 
• Planera mötet. 
• Syftet med mötet: att följa upp hur trivseln är i alla klasser genom att kamratstödjarna ger en 

lägesbeskrivning (viktigt att alla får möjlighet att yttra sig), att följa upp hur kamratstödjarna 
upplever att det fungerar att vara kamratstödjare (svårigheter, nackdelar, fördelar, vad behöver de 
utveckla o s v ), att få en uppfattning av läget på skolan och rapportera eventuella kränkningar. De 
vuxna ansvarar för att meddela mentor, och följa upp vidare åtgärder.  

• Introducera nya kamratstödjare / ge en grundutbildning. 
• Delta i utbildning för kamratstödjare. 
 
Vise gruppen – tre gånger per termin träffas skolans vuxna kamratstödjare, där finns representanter 
från alla yrkeskategorier. Speciallärare ansvarar för att dessa möten genomförs. 
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Dokumentation vid kränkande behandling/mobbning. 
 
Datum:……………..Plats:…………………………………. 
 
Inblandade:……………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
Beskriv händelsen: 
 
Vidtagna åtgärder: 
 
Följande information har delgivits vårdnadshavare ( namn, datum): 
 
Hur sker uppföljningen?: 
(Se bifogad bilaga för dokumenterad uppföljning) 
 
Underskrift: 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

Datum  Namn 

 
 
 

Uppföljning av tidigare händelse: 
     
Datum:……………..Plats:…………………………………. 
 
Deltagare:………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
 
Nulägesbeskrivning: 
 
Planerad uppföljning, datum: 
 
Ärendet avslutat, datum: 
 
Underskrift: 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

Datum  Namn 
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Trivselenkät 
 

  Pojke   Flicka   Ht   Vt       år........... 
 
1. Trivs du på X? 

  Alltid   För det mesta   Aldrig 
 
2. Har du någon kamrat/några kamrater? 
a) i skolan 

  Ja, flera   Ja, en   Nej 
 
b) i din klass 

  Ja, flera   Ja, en   Nej 
 
3. Känner du ofta att du kan påverka undervisningen? 

  Ofta   Vissa ämnen   Aldrig 
 
4. Tycker du att det du lär dig i skolan är viktigt? 

  Det mesta   En del   Inget 
 
Mobbning innebär att en person känner sig trakasserad av en eller flera kamrater. Trakasserier 
kan ske såväl med ord som med handlingar och måste ske vid upprepande tillfällen för att 
man skall kunna tala om mobbning. 
 
5. Är du utsatt för mobbning just nu? 

  Ja   Nej 
 
6. Har du blivit utsatt för mobbning förut? 

  Ja   Nej 
 
7. Vet du någon som blir mobbad? 

  Ja, Vem?...................................................................   Nej 
 
8. Vet du någon/några som mobbar? 

  Ja, Vem?...................................................................   Nej 
 
9. Vet du vilken vuxen du kan vända dig till om du upptäcker att någon är utsatt/mobbad? 

  Ja, Vem?...................................................................   Nej 
 
10. Vet du vilken vuxen du kan vända dig till för att få hjälp/stöd om du själv blir utsatt/ 

mobbad 
  Ja, Vem?...................................................................   Nej 

 

 37


	X
	AFS (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) 1993:17 6§
	Trivselregler för X

	Datum  Namn
	Datum  Namn

