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Abstract 

Syftet med denna undersökning fokuseras på hur lärare kan arbeta för att förebygga 

kränkande behandling samt hur de kan samarbeta med vårdnadshavare för att stödja elevers 

skolgång. Två skolor har valts ut där lärare och rektor intervjuas för att ta reda på hur de 

arbetar för att förebygga kränkande behandling, där ingår även samarbetet med 

vårdnadshavarna. De metoder som används för att analysera intervjumaterialet grundar sig i 

Steinar Kvales (1997) analysmetoder. 

 

Undersökningen ger en inblick i hur arbetet med kränkande behandling fungerar i skolan, 

samt hur en nyexaminerad lärare kan arbeta med detta i klassrummet för att förebygga att 

kränkande behandling uppstår. Våra huvudsakliga slutsatser är dels att prata med eleverna om 

vad det innebär att utsätta eller bli utsatt för kränkningar, även att vårdnadshavarna har en 

viktig roll när deras barn är inblandade och att det krävs ett samarbete mellan skola och hem.  
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1. Inledning 

Varje dag utsätts människor för kränkande handlingar både fysiskt och psykiskt. Detta är ett 

stort problem i dagens samhälle som regelbundet behöver bearbetas och utvecklas för att 

förebygga att kränkande handlingar uppstår. I skolan arbetar de med värdegrunden, som 

innebär att elever och lärare ska ta hänsyn till människors rättigheter och egenvärde. I 

läroplanen (LGR11) står det att “utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2011, s.7). Det är 

viktigt att börja arbeta med detta i de yngre åldrarna eftersom eleverna här skapar 

grundläggande kunskaper om hur man ska behandla andra människor. Läraren har ett ansvar 

att stödja alla elever i deras utveckling och att de får en trivsam skolgång, där ingår arbetet 

med att motverka kränkande handlingar. Det behövs även ett gott samarbete mellan olika 

aktörer inom skolan, lärare och vårdnadshavare för att kunna finna olika lösningar på de 

problem som kan uppstå.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i intervjuer med lärare undersöka hur 

skolan kan arbeta för att förebygga kränkningar mellan elever. Fokus kommer även riktas in 

på hur pedagoger kan samarbeta med vårdnadshavare kring frågor som rör elevernas 

relationer i skolan. 

 

1.2 Frågeställning 

● Hur arbetar lärarna på de två utvalda skolorna för att förebygga kränkande handlingar 

mellan elever? Hur upptäcker lärarna att det förekommer kränkande behandling? 

● Hur tänker lärarna kring att samarbeta med vårdnadshavare vid elevernas relationer i 

skolan?  
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1.3 Disposition 

I uppsatsens första avsnitt presenteras tidigare forskning inom området kränkande behandling 

och mobbning. Därefter följer en redogörelse för vilka metoder som har valts ut för att 

genomföra denna undersökning och hur och varför dessa val har gjorts. I nästa avsnitt 

redovisas det resultat som undersökningen visar utifrån material från intervjuer. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion och reflektion som även kopplas till tidigare forskning, samt 

beskriva de slutsatser som har kommit fram ur undersökningen.  

 

2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt presenteras tidigare studier inom ämnet mobbning och kränkande behandling. 

Vi kommer inleda med att beskriva begreppet mobbning med hjälp av en artikel. Delar ur 

skolverkets dokument har valts ut där vi beskriver vad det systematiska kvalitetsarbetet 

innebär samt värdegrunden i skolan. Nästa del handlar om en studie om elevers 

relationsarbete i skolan. Avsnittet avslutas med två internationella studier där den första 

handlar om mobbning ur en social synvinkel och den andra om vårdnadshavarnas delaktighet 

när deras barn utsätts för mobbning. Den tidigare forskningen kommer diskuteras i vårat 

resultat samt i vår diskussion. 

 

2.1 Bakgrunden och betydelsen av begreppet mobbning 

Anna Larsson (2010) skriver i sin artikel om mobbning som ett socialt problem. Hon nämner 

att “mobbning är en form av aggression/entusiasm som uppkommer i grupper som befinner 

sig i situationer där känslan inte får utlopp på något alternativt sätt.” (Larsson, 2010, s. 138). 

Larsson tar upp Peter-Paul Heinemann som var den läkare som introducerade begreppet 

mobbning. Han hävdar att mobbning grundar sig i en aggression där en grupp människor 

väljer en person med något avvikande som hamnar i en utsatt position. Avvikelsen behöver 

inte vara något specifikt utan är olika beroende på hur situationen ser ut. I skolan sker oftast 

mobbning när flera elever utsätter en annan elev för kränkande handlingar. Larsson (2010) 

poängterar att ansvaret inte bara ligger hos eleven utan skolan och samhället har ett större 

ansvar att ingripa när en elev är utsatt. 

 

 

 

 



3 

 

 

2.2 Systematiskt kvalitetsarbete och värdegrunden 

Skolverket (2013a) har utformat en antologi om kränkningar i skolan där åtta studier om 

mobbning analyserades. Dessa studier lägger stor vikt i ett systematiskt kvalitetsarbete i 

skolan som ska fungera för att förebygga mobbning. De beskriver att ett systematiskt 

kvalitetsarbete “handlar om att skolan genomför kontinuerliga kartläggningar av situationen 

på skolan, analyserar vad kartläggningarna säger, planerar sina insatser utifrån detta och 

följer upp om det som gjorts lett till det som var avsikten.” (Skolverket, 2013a, s.17). Skolans 

förebyggande insatser har betydelse för om en elev utsätts för kränkande behandling och även 

hur skolan agerar när detta sker för att det inte ska upprepas. I en av studierna av Åsa 

Söderström (2013a) skriver hon att den sociala gemenskapen behövs för att kunna skapa goda 

relationer. Ofta grundar sig elevers oro och rädsla i deras bristande sociala gemenskap och 

söker därmed stöd av vuxna. Hon tar upp ett exempel på en förebyggande åtgärd på vissa 

skolor som är kamratstödjare. Kamratstödjare är en grupp elever på skolan som ska hjälpa till 

att förebygga och upptäcka mobbning. Söderström får fram att kamratstödjarna hamnar i en 

lojalitetskonflikt mellan lärare och elever. Eleverna upplevde att de kände sig som övervakare 

och kan själva bli utsatta för mobbning på grund av att elever kan ha en negativ syn på vad 

det innebär att vara kamratstödjare.  

 

I en annan studie av Björn Johansson och Erik Flygare (2013a) skriver de att mobbning 

påverkar elevers trygghet och känsla av sammanhang i deras relationer till andra elever och 

vuxna. Utsatta elever saknar ofta vänner och är mer sårbara till andras kommentarer, de har 

även en negativ bild av sig själva. “Rädslan för andras kommentarer och omdömen gör 

dessutom att de har svårt att söka stöd mot sin utsatthet.” (Flygare & Johansson, 2013a, s.70). 

De skriver vidare att lärare lägger mer fokus på de elever som utsätter andra för att förebygga 

att kränkande handlingar uppstår. Det betyder att de utsatta inte får det stöd som de behöver. 

Lärarnas agerande i mobbningssituationer har även stor betydelse. Johansson och Flygare 

refererar till en brittisk studie som visade att om lärare lät bli eller agerade på ett felaktigt sätt 

bidrog detta till elevens negativa upplevelser på ett indirekt sätt. De kom fram till att om 

läraren istället ingriper och finner lösningar för den som utsätter och den som utsätts 

upphörde istället mobbningen och den utsatta eleven fördes in i den sociala gemenskapen.  
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Ett stödmaterial från Skolverket (2013b) beskriver det demokratiska uppdraget som förskolor 

och skolor arbetar mot. Vuxna individer är förebilder oavsett om de är medvetna om det eller 

inte, vilket betyder att vuxna blir de som eleverna tar efter i hur man beter sig mot andra. 

Detta bygger på elevers uppfattning och respekt för det grundläggande demokratiska värden i 

samhället. Skolverket tar upp att “utbildningen inom skolväsendet ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2013b, s. 

20). Skolverket beskriver att det är skolan och lärarnas ansvar att motarbeta alla former av 

kränkande behandling. Det är även deras skyldighet att anmäla till rektorn när de får 

kännedom om att en elev har blivit utsatt för kränkande handlingar. 

 

Skolverket (2013b) tar upp hur viktigt det är att arbeta med hur vi ser på varandra, vilket 

betyder att man ska se att likvärdigheten mellan individer är betydelsefull just för att vi är 

olika. Det ska ses som en tillgång och bygga en förståelse för de normer som finns runt om 

oss som styr hur vi är som individer. Skolverket beskriver det som att “ett normkritiskt 

perspektiv är grunden för ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling” 

(Skolverket, 2013b, s. 27). Mänskliga rättigheter och särskild uppmärksamhet riktas mot 

elever som uppfattas som annorlunda och då talar läroplanen och internationella konventioner 

om vilka bestämmelser som gäller enligt Skolverket. 

 

Skolverket (2013b) beskriver att elevernas frihet och rätt till att yttra sig ska bemöta elevernas 

tankar med respekt. Det betyder att eleverna blir bekräftade, vilket i sin tur leder till att de 

känner en trygghet och får chans att utvecklas till demokratiska människor. Skolverket 

nämner att läraren behöver fundera i förväg hur elevernas rätt till privatliv och integritet 

påverkas i skolan vid uppgifter som handlar om deras liv utanför skolan. De demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som det svenska samhället har som grund är det 

som skolans värdegrund utgår från. 

 

2.3 Elevers relationsarbete i skolan 

Marie Bliding (2004) utförde en studie under ett år mellan 2000-2001 i en klass i årskurs 4. 

Bliding besökte skolan i genomsnitt två dagar i veckan under de två terminerna och 

sammanlagt blev det 62 besök. Hon valde att genomföra en deltagande observation där hon 

ville undersöka elevers relationsarbete, därmed ville hon inte att eleverna skulle se henne som 
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en lärare utan som en del av klassen. Till exempel satt Bliding ner på lektionerna istället för 

att gå runt som lärare brukar göra, samt att hon hade ytterkläderna där eleverna hade sina. 

Under den deltagande observationen skrev hon fältanteckningar för att dokumentera det hon 

såg och eleverna hade när som helst tillgång till att läsa dessa anteckningar. Hon använde sig 

även av intervjuer för att lära känna eleverna bättre och för att kunna besvara på de frågor 

som de hade om hennes arbete. Under studiens gång hade hon gruppsamtal med eleverna och 

delade upp eleverna utifrån deras kompiskrets.  

 

Blidings huvudsyfte med studien beskriver hon så här: “Det överordnade syftet med projektet 

har varit att studera och få insikt i barns arbete med att ordna den sociala tillvaron i skolan 

med särskild tonvikt på deras arbete med kamratrelationer” (Bliding, 2004, s. 21). Målet med 

hennes studie och avhandling är att bidra till ökade kunskaper om barnens sätt att hantera den 

sociala gemenskapen i skolan och ge en mångfasetterad insikt av hur uteslutande handlingar 

leder till att elever utesluts från en gemenskap med andra elever.  

 

Nedan följer tre exempel från Blidings (2004) deltagande observationer och fältanteckningar 

som visar inneslutande och uteslutande handlingar mellan elever: 

 

Lektion i klassrummet  

Oskar, Jonas och Joakim pratar om vilka som ska vara i eftermiddag. Jonas och 

Joakim har bestämt att Joakim ska följa med Jonas hem. Oskar vill leka med Jonas. 

Jonas säger att de kan vara efter klockan fyra, då Joakim går hem.   

Joakim: Jag skulle hem vid fyra halv fem så där. (Fältanteckningar 001123) (Bliding, 

2004, s.113). 

 

Både Oskar och Joakim vill vara med Jonas, vilket leder till att Jonas hamnar mellan dem. 

Joakim säger antagligen halv fem för att Oskar ska få mindre tid med Jonas. Vilket Bliding 

(2004) nämner är en betydelsefull regel, som används regelbundet av eleverna när de ska 

organisera sitt umgänge.  

 

Lektion i SO  

De jobbar med uppgifter om fjällen. Joakim frågar om man får jobba ihop med någon. 

Läraren: Ja den ni sitter med, vi ska inte flytta runt nu. 

Joakim: Ååh (suckar). (Fältanteckningar 001130) (Bliding, 2004, s. 185). 
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I denna situation innebär att få jobba ihop med någon att få jobba med någon annan än den 

klasskamrat som de sitter bredvid. Det blir en indirekt uteslutning av Joakims bänkkamrat då 

hans reaktion antyder ett missnöje på lärarens svar. Bliding (2004) observerade denna typ av 

situation vi ett flertal tillfällen under vårterminen. 

 

Bliding (2004) observerar en diskussion som pågår mellan Caroline, Lina och Lisa efter en 

idrottslektion. Här frågar Caroline vart Lina dansar Hip-Hop, eftersom hon själv är 

intresserad av att börja. Lina blir irriterad och vill helst inte berätta det, men svarar ändå på 

frågan. När Caroline frågar vilken tid dansen är, tvekar Lina och säger att hon inte vet. Lisa 

förklarar för Bliding att Lina inte vet om hon ska fortsätta med Hip-Hop eftersom Caroline 

ska börja. Både Lisa och Lina säger att Caroline försöker göra allt för att de ska skiljas åt. När 

Caroline går därifrån säger Lina till Bliding vilken tid dansen är, men att hon eventuellt 

tänker säga en helt annan tid till Caroline. Här väljer Lina att ta avstånd från Caroline, genom 

att neka och undvika frågor om vilken tid dansen är. 

 

Bliding (2004) nämner i sin diskussion att det är svårt att uttrycka sig om exakt vad eleverna 

lär sig i deras relationsarbete men att de säkerligen får kunskaper om den sociala tillvaron i 

skolan. “De lär sig hur människors likheter och olikheter kan värderas samt vilka som duger 

och inte duger i olika sammanhang och hur detta kan hanteras. De lär sig också något om sig 

själva i förhållande till andra och de lär sig om socialt samspel och att själva ta del i sådant.” 

(Bliding, 2004, s. 260-261). Bliding skriver vidare att skolan är en central plats för olika 

sociala situationer som pågår samtidigt som “den vanliga undervisningen”. Här blir de 

vuxnas deltagande en nödvändig del av elevers relationsarbete och det är av betydelse hur 

detta deltagande äger rum. 

 

2.4 Mobbning ur en social synvinkel 

En undersökning av Tomas W Farmer et. al. (2010) om relationer och uteslutande handlingar 

mellan barn genomfördes 2010 där 537 elever i årskurs 2 deltog. Eleverna kom från 37 olika 

klassrum från 11 skolor. I artikeln resonerar de kring konsekvenserna för att skapa en 

förståelse för det sociala samspelet i mobbning i de yngre åldrarna. Studien är fokuserad på 

mobbning, hur det kan gå till och hur eleverna ser på det. Forskarna skickade ut 

informationsbrev till föräldrarna om forskningen, eftersom deras tillstånd behövdes.  
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Undersökningen Farmer et al. (2010) utförde gick ut på att eleverna svarade på en enkät som 

var uppbyggd med olika sorters frågor. Det fanns en utbildad administratör som läste upp 

enkäten högt och det fanns någon som hjälpte eleverna ifall de funderade över något. 

Exempel på frågor som eleverna fick svara på var vilka gruppkonstellationer som fanns i 

klassen och de skulle skriva alla som de kom på. De blev ombedda att välja tre klasskamrater 

som bäst passar 17 olika beskrivningar (till exempel blyg, ledare, retad och vänlig) och även 

skriva tre klasskamrater som de gillar bäst respektive sämst. 

 

Farmer et al. (2010) kom fram till att den som mobbar och den som blir mobbad inte är de 

som ska stå i centrum, utan det är viktigt att ta reda på vad som orsakar att eleverna hamnar i 

sådana situationer. De kom även fram till detta: “Furthermore, bullies were rated as being just 

as socially influential as children who were not identified as being involved in bullying. In 

contrast, bully-victims appeared to be less socially influential and were socially marginalized 

both in terms of their sociometric status and their affiliative patterns”. (Farmer et al, 2010, s. 

385).  

 

2.5 Föräldrarnas delaktighet när deras barn utsätts för mobbning 

Alice Sterling Honig och Nicole Zdunowski-Sjoblom (2014) utförde en studie där de 

intervjuade föräldrar och deras barn som har blivit utsatta för någon form av mobbning. De 

satte upp flygblad på olika ställen som till exempel bibliotek, mataffärer och skolor för att 

öka validiteten på resultatet. De inleder i artikeln med att beskriva begreppet mobbning som 

ett beteende: “The aggressor must intend to hurt or intimidate someone less powerful and the 

behaviour must be ongoing. More recent definitions do not require that bullying be ongoing 

in order to qualify as such. When a child has been scarred by an extreme case of bullying, 

then even one horrifying episode can indeed count as bullying.” (Sterling Honig & 

Zdunowski-Sjoblom, 2014, s. 1378). 

 

Sterling Honig och Zdunowski-Sjoblom (2014) ställde 17 öppna frågor till föräldrar som de 

fick svara på. Frågorna riktade sig mot hur de fick reda på om sitt barns mobbningssituation, 

uppfattningen om vad som hände med det utsatta barnet, deras emotionella respons till de 

utsatta barnets mobbningssituation, uppfattningen om syskonens respons om situationen, 

tillgängligt stöd till föräldrarna och uppfattningen av skolans involvering för att hjälpa det 

utsatta barnets situation.  
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Sterling Honig och Zdunowski-Sjoblom (2014) tar upp under sin diskussion att barnens stöd 

huvudsakligen kom från föräldrarna, sedan deras kompisar och till sist från skolan. Föräldrar 

behöver också stöd i hur de ska hantera när deras barn blir utsatt och de vänder sig oftast till 

sin partner, vänner eller någon från skolan. De skriver vidare att lärare behöver brainstorma 

olika lösningar för att upptäcka indirekta former av mobbning, som till exempel leta efter 

barn som ofta är exkluderade från grupper och som upplevs isolerad och ensam. Skolan och 

hemmet behöver ha ett bra samarbete för att kunna hitta lösningar och stödja de utsatta 

eleverna. “Both parents and educators need to: (a) take the issue of bullying seriously, (b) be 

alert to warning signs that a child may be experiencing bullying, and (c) work together to 

establish home and community-based programmes for bullied children.” (Sterling Honig & 

Zdunowski-Sjoblom, 2014, s.1392). 

 

3. Metod 

3.1 Kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod 

Den insamlingsmetod som vi har valt till denna studie är den kvalitativa metoden intervju. 

Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade och har ofta generella frågeställningar som vill 

ta reda på den intervjuades uppfattningar och åsikter. Den som intervjuar bestämmer vilka 

områden som ska vara med i samtalet, men det är fritt för respondenten att formulera svaren 

som hen vill. Det finns inget krav på att de frågor som forskaren har är de frågor som ska 

besvaras, utan hen kan under samtalets gång komma på andra frågor om det passar in till det 

respondenten har sagt. Bryman (2011) styrker detta och förklarar genom att ha ett område 

som frågorna utgår från istället för flera exakta frågor blir samtalet mer naturligt och 

respondenten kan i viss mån styra ordningen på samtalet. Frågorna som ställs är öppna och 

genom uppföljningsfrågor ger den som intervjuar uppmuntran till respondenten att utveckla 

sina svar. Intervjuer ger mer djupgående och fylligare svar på de frågor som ställs till skillnad 

från exempelvis en enkätundersökning. Vid kvalitativa studier omfattar det oftast ett mindre 

antal personer men man kan få djupare svar genom ord och beskrivningar. 

 

3.2 Urval 

Urvalet av de personer som ska intervjuas kommer att bestå av lärare och rektor, från två 

olika skolor. Vi har bestämt att benämna de olika skolorna som skola A och skola B. Lärare, 

förskollärare och rektorn benämns som antingen A eller B, beroende på vilken skola de 
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kommer ifrån. Det som främst skiljer på dessa skolor är att den ena är en mer mångkulturell 

skola (skola A) och den andra är mindre mångkulturell (skola B). Vi har valt två skolor för att 

se om det finns likheter och skillnader, vilket kan leda till en bredare förståelse för hur man 

kan arbeta med att förebygga kränkande handlingar och ta del av skolornas sätt att arbeta 

efter de förutsättningar som finns. Skola A har ca 11 F-3 lärare, men där valde vi att tillfråga 

tre av dem eftersom vi ville intervjua lika många personer på båda skolorna, inklusive 

rektorn. På skola B finns det tre stycken 1-3 lärare och vi valde att tillfråga alla tre om de 

ville delta på en intervju, även rektorn på skolan fick en förfrågan. Innan intervjun skickades 

mejl ut till samtliga där vi berättade om vår studie, gav dem information om syftet med 

undersökningen och var tydliga med att detta var frivilligt och anonymt. De fick svara på 

mejlet om de ville delta och vi gav även förslag på vilken vecka intervjuerna kunde ta plats 

om de tackade ja. På skola A tackade rektorn och en av lärarna som är med i trygghetsteamet 

ja, sedan bestämde vi vilken dag det skulle passa för dem. De andra som fick förfrågan om de 

kunde vara med svarade inte alls. På skola B tackade rektorn nej då hen hade mycket annat 

just nu, och av lärarna fick vi svar från en som tackade ja. Eftersom bara en av lärarna 

svarade på mejlet tillfrågades även en förskollärare och en förskollärare som är med i 

trygghetsteamet, och båda tackade ja till intervju. På skola A var det sammanlagt 2 

respondenter som ställde upp på intervjuer och i skola B var det 3 lärare som deltog. 

 

3.3 Etiska överväganden 

Etiska övervägande är viktiga att fundera över i en kvalitativ studie på grund av att personen 

som i detta fall kommer intervjuas delar med sig mycket av sig själv. Vetenskapsrådet (2002) 

har fyra huvudkrav inom etiken som behöver övervägas innan undersökningen. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet med undersökningen och 

vad som gäller för de som vill delta, samt att deltagandet är frivilligt. Som vi tidigare har 

nämnt skickade vi ut information via mejl till respondenterna, där vi förklarar syftet med 

undersökningen och vilket område vi har valt att undersöka, även att de får välja själva om de 

vill ställa upp på intervjun. Genom att vi har gett ut information, kan respondenterna välja 

själva om de vill ge samtycke om att delta i undersökningen, vilket uppfyller 

samtyckeskravet. Samtliga respondenter gav samtycke att delta. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet ska respondenternas identitet vara anonyma och det ska inte gå att 

identifiera vilka som deltagit. Alla uppgifter om personerna ska bara finnas till för forskaren 

och det ska inte gå för utomstående att ta del av uppgifterna, som uppfyller nytjandekravet. 
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Vi byter ut namnen på skolorna, samt lärarna och rektorerna till bokstäver eller andra namn. 

Vi nämner inte om vart skolorna befinner sig, på grund av att det annars inte är svårt att få 

fram vilka skolor det handlar om. Uppgifterna om skolorna och respondenterna ska endast 

användas i forskningssyfte, vilket betyder att uppgifterna som lämnas ska inte kunna påverka 

personens integritet. Uppgifterna som lämnas av respondenterna kommer endas synas för oss 

och i resultatet kommer vi därför inte benämna deras riktiga namn eller andra uppgifter som 

kan påverka deras integritet.  

 

3.4 Varför kvalitativa intervjuer? 

Anledningen till att vi valde intervju som metod inför denna studie är för att det passar de 

studiens frågeställningar som vi vill undersöka, samt att personalen som arbetar på skolan kan 

ge ett mer utförligt svar än om vi hade intervjuat elever eller använt oss av en 

enkätundersökning. Det är även lättare för oss som forskare att anpassa oss efter vilka tider 

respondenterna har möjlighet till. Om respondenten får bestämma vilken tid som passar hen 

kan det leda till att respondenten inte känner sig stressad över hens andra arbetsuppgifter på 

skolan. Intervjun kan ta upp till 1-2 timmar därför behöver utrymme ges för intervjun, vilket 

även kan minska stressen. Bryman (2011) bekräftar att kvalitativa intervjuer är flexibla 

eftersom intervjun tar plats på en bestämd tid när det passar för både forskaren och 

respondenten. Intervjuerna kommer att spelas in, vilket underlättar för oss som intervjuar 

eftersom vi kan lyssna på intervjun i efterhand istället för att anteckna på plats. 

Respondenterna behöver ge samtycke om samtalet ska spelas in, vilket de gjorde.  

 

Det finns även svagheter med intervjuer som metod, vilket behöver reflekteras över innan 

man bestämmer sig för vilken metod som ska användas. En svaghet är att intervjutiden kan ta 

längre tid som forskaren inte hade räknat med, om till exempel respondenterna talar länge om 

varje frågeområde. Om samtalet spelas in kan det uppkomma problem med det tekniska, det 

skulle kunna vara bandspelaren som inte vill fungera eller att det inspelade materialet förstörs 

på något sätt. Efter att vi har samlat in allt material och ska analysera resultaten kommer detta 

ta upp mycket tid, vilket även Bryman (2011) redogör för. Dels att lyssna, tolka och 

transkribera är processer som behöver tid till att bearbetas. Tolkningen av materialet kan även 

vara ett problem, då vi som forskare kan tolka det respondenten säger på ett annat sätt än vad 

hen menade.  
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3.5 Tillvägagångssätt och analysmetoder  

Vi spelade in intervjuerna, som sedan transkriberades in i ett annat dokument för att kunna gå 

igenom allt material som vi fick under intervjuerna. När materialet analyserades utgick vi till 

att börja med från teman som anknöt till vårt syfte och våra frågeställningar. Materialet från 

de två skolorna har jämförts för att se om det finns likheter och skillnader mellan lärarnas 

svar.  

 

Vi har två inriktningar inom kränkande behandling som vi kommer att fokusera på. Den ena 

är hur lärarna arbetar för att förebygga kränkande handlingar mellan elever och den andra är 

hur lärarna tänker kring att samarbeta med vårdnadshavare vid elevernas relationer. 

Materialet som samlas in kommer att analyseras och därmed ser vi vilka delar av materialet 

som är relevant för de inriktningar vi har valt. De delar som väljs ut ur materialet kommer 

sedan diskuteras med stöd av tidigare forskning och annan litteratur. 

 

Som vi skrev tidigare mejlades lärare på två olika skolor där vi beskrev vår undersökning och 

frågade dem om de kunde ställa upp på en intervju. När några hade tackat ja, bokade vi in tid 

för intervju när det passade för dem. Intervjun spelades in för att vara säkra på att vi får med 

allt som de vill få fram. Efter intervjun, transkriberades de material som intervjuerna gav för 

att sedan analysera detta. När materialet från intervjuerna var nedskrivna började vi med att 

skriva av hela intervjun i ett dokument. Steinar Kvale (1997) beskriver olika analysmetoder 

att tillämpa på intervjumaterial. Vi har tagit stöd av tre av hans analysmetoder: 

meningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning. Vi har gjort en 

koncentrering där delar av intervjuerna har plockats ut som vi anser har betydelse för vår 

frågeställningar. Delarna som valts ut har sedan delats in i olika teman eller kategoriseringar 

som Kvale beskriver som en meningskategorisering av sitt material. Till sist har vi tolkat 

dessa delar, vilket Kvale kallar för meningstolkning. De teman som framkom var Synen på 

kränkande behandling och mobbning, att upptäcka att det förekommer kränkande handlingar 

bland eleverna, trygghetsplanens syfte och användning i skolan, att förebygga kränkande 

handlingar i skolan, det systematiska kvalitetsarbetet, samarbetet mellan skolan och 

vårdnadshavare, rektorns roll. 

 

Vi har utgått från frågeställningar när formuleringen av intervjufrågorna (se bilaga 1) gjordes, 

eftersom det skulle ge det material som behövs för att besvara de frågeställningar som vi har. 
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Vi har funderat och reflekterat över vilka frågor som ska ställas till lärarna för att få ett 

resultat som vi har användning av.  

 

3.6 Tillförlitlighet och räckvidd 

Trovärdigheten i undersökningen stärks av att vi har varit i verksamheten och känner till 

skolorna sedan tidigare, vilket gör att lärarnas svar kan jämföras med våra observationer. 

Observationerna är inte en del av undersökningen. Vi anser att svaren som kommer in blir 

mer ärliga, eftersom vi befinner oss i deras verksamhet regelbundet. Nackdelen som kan 

finnas i och med att vi är där regelbundet kan vara att vissa frågor inte ställs på grund av att 

det kan vara känsligt. Kvaliteten på undersökningen är god eftersom vi anser det är lättare att 

ställa följdfrågor till någon som vi redan känner. Detta på grund av att det redan finns ett gott 

klimat mellan oss och respondenterna. 

 

Genom att genomföra intervjuer för att undersöka de frågeställningar vi har formulerat får vi 

fram lärarnas tankar och reflektioner om hur de tänker kring kränkande behandling i skolan. 

Intervjuerna är tänkta att ge oss information om hur de på skolan gemensamt och vad varje 

enskild pedagog kan göra för att förebygga kränkande handlingar, samt hur skolan kan 

samarbeta med vårdnadshavare. Generaliserbarheten i denna undersökning sträcker sig inte 

så långt på grund av att det endast är två skolor som deltar. Därför utgår vi från att se hur just 

dessa två skolor ser på kränkande behandling och inte hur man generellt ser på det.  

 

4. Resultatredovisning och analys 

Vi har strukturerat upp resultatredovisningen och analysen tematiskt. Svaren vi har fått 

utifrån intervjuerna har vi valt att delat upp i olika teman och dessa är: Synen på kränkande 

behandling och mobbning, att upptäcka att det förekommer kränkande handlingar bland 

eleverna, trygghetsplanens syfte och användning i skolan, att förebygga kränkande handlingar 

i skolan, det systematiska kvalitetsarbetet, samarbetet mellan skolan och vårdnadshavare, 

rektorns roll. För att svara på våra frågeställningar har vi ställt flera olika frågor för att få en 

djupare förståelse för hur de två skolorna arbetar samt hur samarbetet med vårdnadshavarna 

ser ut. Vi kommer även ge en teoretisk tolkning på hur resultaten och analysen kan förstås 

med utgångspunkt i tidigare forskning. 
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4.1 Synen på kränkande behandling och mobbning 

Lärarna på de två skolorna var eniga om hur de definierar begreppet kränkande behandling, 

samt skillnaden mellan kränkande behandling och mobbning. En av lärarna hade en annan 

synvinkel på begreppen. 

 

“Det där är väldigt svårt. Jag kan inte definiera det, utan det är upp till hur personen känner 

det. Så det är upp till mottagaren, hur den bedömer.” (Förskollärare på skola A). Samtliga 

som intervjuades på skola B gav samma definition på begreppet kränkande behandling, alltså 

att det är den som upplever sig kränkt som bedömer om det är en kränkande handling eller 

inte. Lärarna från båda skolorna förklarade att mobbning är något som sker regelbundet under 

en längre tid, medan kränkande behandling är något som kan ske en enstaka gång. Läraren på 

skolan A sa även att definiera mobbning är svårt, eftersom det kan ske när vuxna inte är i 

närheten vilket gör att det blir mer osynligt. En lärare på skolan B såg på begreppen på ett 

annat sätt: 

 

Nej asså över tid så tänker jag att förr när jag började jobba så hette det ju mobbning, 

men nu är det ju kränkande behandling och där ingår allt. Både handlingar och allt 

ingår där. Jag tänker att mobbning det är kränkande handlingar. Vi använder aldrig 

mobbning nu, utan vi använder kränkande behandling. (Lärare på skola B) 

 

Rektorn gav sin definition om kränkande behandling och skillnaden mellan kränkande 

behandling och mobbning så här: 

 

Ja, jag tänker att dom om man uppfattar nånting så att jag blir ledsen eller jag känner 

mig utsatt, ledsen eller arg för över nånting. Så tycker jag att man kan börja fundera 

över om det kan vara kränkande behandling. Det ska beröra negativt … För mig är 

mobbning mera utstuderat, kanske längre perspektiv på. En kränkande behandling kan 

vara ett ord i förbifarten. Det är min känsla för det, men jag vet inte om det är 

vetenskapligt. (Rektorn på skola A) 

     

Vi tolkar det som att lärarna och rektorn är överens om att mobbning sker regelbundet under 

en längre tid, medan en av lärarna förklarar att det var mer förr som ordet mobbning 

användes men nu används begreppet kränkande behandling på samma sätt. En kränkande 

handling kan ske vid bara ett tillfälle och upprepas dessa handlingar flera gånger övergår det 
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till mobbning. Definitionen av kränkande behandling var lärarna och rektorn också eniga om 

att det beror på hur mottagaren upplever det. Larsson (2010) definierar begreppet som en 

aggression som uppkommer i en grupp där de utsätter en elev som har en avvikelse, vilket 

visar att Larsson och respondenterna har olika definitioner på begreppet. En elev kan känna 

sig kränkt av en händelse medan en annan elev inte upplever sig kränkt av en handling. Som 

lärare får man utgå från den upplevda känslan och ta det vidare därifrån.  

 

4.2 Att upptäcka att det förekommer kränkande handlingar bland eleverna 

Lärarna svarade på hur de på skolan upptäcker att det förekommer kränkande handlingar 

mellan elever. Genom denna fråga kom det fram hur de tänker kring att upptäcka och visade 

vilka metoder som var vanligast.  

 

Förskolläraren på skola A beskriver att en del kränkande handlingar är lättare att se medan 

andra kan ske när de vuxna inte ser. Det händer också att eleverna själva berättar om något 

har hänt. 

 

Det kan va om man ser och hör att det är ett barn som får utstå det här flera, flera 

gånger och det hjälper inte att man pratar med barnet och vårdnadshavare … Då anser 

jag att det, då får man lyfta det högre upp. Men många barn blir ju väldigt också arga 

och då kan dom ju säga fula saker, en gång eller två gånger. Och det kanske inte är 

kränkande handling. Men det är väldigt svårt och se det. Det gäller att man vågar se 

… Sen är det ju när det kan vara så här, grovt. Även om det bara är en grej, som att 

barn får sina byxor nerdragna till exempel. Det är ju en kränkande handling. Ja och då 

ser man ju det på en gång. Eller att det är barn som får sina kläder bortkastade eller 

kastade i toaletten. Såna saker är ju lättare att se. Än det här skymundan 

kränkningarna som är att man gör eller nåt när inte någon vuxen är med. Då kan det ju 

vara ett barn som kommer att berätta att nu har han eller hon gjort så mot mig. Och då 

kan man få upp att aha, nu har det här hänt flera gånger. (Förskollärare på skola A) 

 

Det är svårt att upptäcka allting som läraren på skola B berättar, därför behöver lärare vara 

lyhörda. Även här kommer ofta eleverna till lärarna vid en konflikt. 

 

Oftast är det en konfliktsituation som kanske uppdagar mer. Som på fotbollen kan det 

vara okej att göra vissa saker mot en men inte mot någon annan, och ramlar han så är 
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det ingen som kanske bryr sig så värst. Men man kan ju inte upptäcka allting, så är det 

ju. Man kan upptäcka det på att någon är ledsen eller inte vill vara med, drar sig 

undan … Dom kan ju komma och berätta om en speciell händelse men om man nystar 

i det där, så kanske det läggs till att man har sett något och lägger ihop det. Man får 

vara lyhörd och fråga om någon verkar ledsen eller arg. (Lärare på skola B) 

 

En av förskollärarna på skola B talar om vilka olika sätt man kan upptäcka att kränkande 

behandling förekommer, samt vilket sätt hen anser är det vanligaste. 

 

Ja ibland kan det ju vara att vi ser som pedagoger, barnen ser när andra barn blir 

kränkta, dom påtalar själva att det här hände mig, det kan vara föräldrar som påtalar 

… Det vanligaste är att barnen kommer och säger att det här har hänt, så här känner 

jag. Det är absolut det vanligaste skulle jag säga. (Förskollärare från trygghetsteamet 

på skola B) 

 

Den andra förskolläraren på skola B tar upp att vårdnadshavare har en stor roll i detta 

eftersom barnen pratar om det som hänt i skolan till sina vårdnadshavare.  

 

Sen är det ju hur du är som förälder, vad som kommer upp hemma, för barnen är ju 

rätt smarta och gör saker när vi inte ser, när vi inte är på plats. Det kan ju se ut som 

guld och gröna skogar och sen så vänder man ryggen till sen får man höra att det 

händer grejer … Vi har ju några föräldrar som är jätteduktiga på att berätta att så här 

berättade mitt barn eller det här såg jag … Sen gör vi ju trygghetsenkäterna också, där 

dom får berätta otrygga områden på skolan. Vi är ju tre rastvakter nu, förut var vi bara 

två. (Förskollärare på skola B) 

 

Flera av lärarna talade om att man som vuxen i skolan behöver kunna se och höra när olika 

situationer uppstår, samtidigt som det inte är lätt att se eller höra allting. För att lärarna ska 

kunna upptäcka kränkande handlingar behöver de finnas tillgängliga och delta bland 

eleverna, som Bliding (2011) även redogör i sin diskussion eftersom de vuxna kan påverka 

elevers relationsarbete. Respondenterna berättade även att eleverna ofta kommer och berättar 

om något som har hänt och att man som lärare kan upptäcka en konflikt genom det de 

berättar. Vår tolkning av vad läraren på skolan A berättar är att många elever blir arga och 

säger fula ord, utan att det är en kränkande handling. Hen förklarar även att det ibland kan 
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vara svårt att se som lärare när någon blir kränkt eftersom det kan ske utan att en vuxen är i 

närheten. Fokus bör ligga på vad skolan kan göra för att förbättra skolmiljön, som Farmer et 

al. (2010) kom fram till och som även lärarna tog upp under intervjun. En av förskollärarna 

på skola B berättar även att föräldrarna har en roll i detta och att de kan få höra från deras 

barn om något som har hänt i skolan.  

 

4.3 Trygghetsplanens syfte och användning i skolan 

Trygghetsplanen är ett dokument som varje skola utformar efter hur de ska gå tillväga när 

olika situationer uppstår och ska fungera som ett stöd. Lärarna och rektorn beskriver 

trygghetsplanen nedan och hur de använder den.  

 

Vi har ju en trygghetsplan på skolan som vi alla personal känner till, utifrån den det 

står det ju steg ett och steg två. Hur man ska göra att när en personal får vetenskap om 

att nånting är fel så är det ju dom som först ska prata med eleverna och sen är det 

personalen som bedömer om det ska gå vidare till trygghetsteamet. Åh, om det ska 

göras en anmälan om misstänkt kränkning. (Förskollärare på skola A) 

 

Rektorn tar upp vilka som ingår i trygghetsteamet på skolan, hur de går tillväga när det får ett 

ärende och mer specifikt om vad rektorn gör. De följer en trygghetsplan som de använder 

som stöd i sitt arbete, samt vad deras mål är. 

 

Vi har en trygghetsgrupp som är, det är fyra personer som jobbar i den. Som är 

verksamma personal här plus våran kurator plus mig. Vi träffas en gång i veckan och 

har ett möte där vi går igenom: vad har vi för ärenden, vad är det som har hänt, är det 

något nytt som har hänt? Och sen så är man ansvariga för om man säger ett 

trygghetsärende i par så ena gången kanske det blir du och jag som får ett ärende och 

då ska vi hålla samtal … sen ska vi jobba med det ärendet tills vi anser att det är 

färdigt och då ska vi återkoppla och sen är det jag då som rektor som bedömer om det 

är, om man kan avsluta ärendet. Det vi gör när vi har ett misstänkt kränkningsärende 

är att jag anmäler det till huvudman och då får man ett diarienummer och sen så ska 

man koppla till huvudmannen vad vi har gjort … nu finns inte det här problemet 

längre och då ska man avsluta det till huvudman. Vi har en trygghetsplan som vi 

jobbar efter och det är den här BIOS … den säger kanske inte så mycket, utan vi 
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försöker ju hitta vårat sätt att jobba. För man kan ju ha en plan där det står nånting 

men det viktiga är ju hur jobbar vi i den här gruppen. Och jag tycker att kurator är 

jätteviktig i den här gruppen och jag försöker styra över ansvaret till henne … väldigt 

tidskrävande arbete  … innan man kan avsluta så att ett ärende kan vara många, 

många timmars arbete. och våran målsättning är ju att vi inte bara ska hålla på med att 

jobba med kränkningsärenden utan vi ska kunna jobba förebyggande, det är min 

vision. När man verkligen börjar planera för att det här ska vi göra så att det här inte 

händer. (Rektorn på skola A) 

 

Ena förskolläraren som arbetar i trygghetsteamet beskriver kort hur dokumentet ska användas 

och att alla har ett eget ansvar att den används. 

 

Tanken med trygghetsplanen är ju att den ska vara ett levande dokument, den är ju 

nedskriven på det här pappret jag har framför mig men vi har ett ansvar var och en hur 

vi möter varandra, att vi tar saker på allvar. Det här är ju vårat redskap, eller hjälp till 

hur vi ska gå tillväga. Men det viktiga är ju att alla har den levande för sig, för pappret 

i sig har ju ingen betydelse. (Förskolläraren från trygghetsteamet på skola B) 

 

Trygghetsplanen är som tidigare nämnt till som stöd och på skola B berättar de att de inte har 

använt sig av dokumentet särskilt mycket. Till detta läsår har de tillsammans utformat en ny 

vilket har gjort att läraren på skola B tycker den är mer användbar. 

 

Asså där har vi definierat hur vi förebygger, vilka insatser vi gör för att förebygga. Så 

det står i trygghetsplanen precis vad det är vi tänker att det här gör vi och det har vi ju 

då pratat igenom i arbetslaget …. Vi har inte varit så duktiga på det men sen det här 

läsåret så har trygghetsteamet jobbat tillsammans med en av rektorerna som har det 

här som sitt arbetsområde. Och arbetat fram en helt ny, och den har vi tillsammans i 

arbetslaget gått igenom sida för sida. Sen satt jag just nu utifrån att en anmälan som 

ska göras och då hade jag användning av den och tog fram och tittade hur ska jag göra 

nu ... Den blev som en stöttning för hur jag kunde gå tillväga. Så jag upplever det som 

ett mer levande dokument nu det här läsåret. Och vi har ju omarbetat det som sagt. 

(Lärare på skola B) 
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Båda skolorna ser trygghetsplanen som ett dokument som ska fungera som stöd när en 

situation uppstår. Där finns det steg eller punkter som de kan följa för att se hur de ska gå 

tillväga. Skolverket (2013b) nämner att det är skolan och lärarnas ansvar att förebygga alla 

former av kränkande behandling, vilket trygghetsplanen har som roll. Vår tolkning är att 

skola A använder trygghetsplanen regelbundet, men att de håller på att utveckla sitt arbete 

med trygghetsplanen till att arbeta mer förebyggande med kränkningsärenden. De försöker 

hitta sitt sätt att arbeta med det som passar deras trygghetsgrupp. Rektorn nämner att hen vill 

låta kuratorn ta ansvaret för trygghetsgruppen, eftersom rektorn anser att kuratorn har en 

viktig roll. Skola B har tidigare inte använt sig av trygghetsplanen regelbundet och är 

medvetna om det. Men de har nu omarbetat dokumentet tillsammans så att alla är överens om 

hur de ska tänka och göra i olika situationer. På skola B känner läraren att trygghetsplanen 

har blivit mer användbar och levande. Förskolläraren säger att alla har ett ansvar att hålla 

dokumentet levande, eftersom pappret i sig inte har någon betydelse. 

 

4.4 Att förebygga kränkande handlingar i skolan 

Något som vi anser är viktigt i skolan är att förebygga att kränkande handlingar uppstår. 

Lärarna har fått svara på hur de arbetar för att förebygga att sådana situationer uppstår under 

hela skoldagen. De tar även upp att det är tidskrävande i arbetet med att försöka motverka 

kränkande handlingar i skolan.  

 

Ett exempel som förskolläraren på skolan A har för att förebygga kränkande handlingar är att 

ha temadagar eller temaveckor. 

 

Jag tror det är viktigt att man vågar ser det och att man vågar sätta ord på det inför 

barnen, sen är det mycket det här att jag pratar nästan varje dag med barnen om hur 

man ska vara mot varandra. Att man ska vara snäll, göra snälla saker för att nån kan 

bli ledsen annars. Jag tror man får ta det mycket där att man jobbar från det här lilla 

att hålla upp dörren för någon eller hjälp till, gå och hämta någon vuxen om du inte 

klarar av att lösa konflikten utan att slåss. För det är oftast där som det blir problem 

och sen att de inte förstår språket … Jag tror mycket på det sen så kan man alltid 

jobba mer förebyggande, man kan till exempelvis ha temadagar eller temavecka på 

hela skolan. Där man kan prata om, vad är mobbning och vad är kränkande handlingar 

och hur reagerar vi när nån gör så mot oss. Hur kan man göra för att hjälpa sina 
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kompisar som är utanför. Man kan också ta hjälp utifrån också, friends och polisen, 

fältassistenter, fritidsgårdar också. (Lärare på skola A) 

 

Läraren på skola B lyfter att man som lärare behöver arbeta mycket med att få ett gott 

klassrumsklimat, som har en betydande del i att förebygga kränkande handlingar. 

 

 

Det är ju inte bara det här med rent fysiska platser så utan vi man måste jobba med 

gruppen jättemycket. Med tillåtande klimat, trygga barn, att dom kan lita på att vuxna 

lyssnar. Sen är det ju en drömvärld för att även här, den här lilla skolan och jag tycker 

vi är väldigt medvetna om bitarna och jobbar mycket med det så är det barn som 

upplever att ingen lyssnar i alla fall och då får vi verkligen ett sånt där som jag sitter 

med nu att vi måste göra något åt det för det handlar om barnets upplevelse … Och 

jag uppfattar att vi har lite enklare här i och med att vi har blandade åldrar än att man 

går i ettan och är som en etta medan här går man på x och då tillhör man x och är både 

sex sju åtta nio år. Som sagt jobbar vi mycket med det och har det här livsviktigt på 

schemat som är socioemotionell utveckling helt enkelt … Det handlar mycket om att 

förstå det jag gör påverkar någon annan och hur kan jag se på någon annan utan ord se 

hur den mår eller tycker … Då är det så att två pedagoger följer från ettan till trean, en 

lärare och en fritidspedagog. Man kan alltid bygga relationer som lärare och att man 

ska lägga tid på det. Man vinner mycket i längden … Jobba mycket att förebygga 

kränkande behandling är ju att vi vuxna faktiskt pratar om det som du var inne på 

definition vad är det och vi är en så pass liten skolan så vi kan prata alla tillsammans 

och det är en fördel. (Lärare på skola B) 

 

Förskolläraren från trygghetsteamet på skola B tar upp att de vuxna på skolan behöver ta 

dessa saker på allvar, eftersom det påverkar den kunskapsmässiga delen. De vuxna ska finnas 

tillgängliga för eleverna och att de arbetar åldersblandat är exempel på förebyggande 

arbetssätt som de arbetar utifrån. 

 

Asså det kunskapsmässiga är ju jätteviktig men så som vi också ser det på våran skola 

så är det om vi inte tar dom här sakerna på allvar, först så lär dom sig ingenting så det 

är väldigt viktigt att man lägger mycket tid på hur är vi mot varandra, vilken miljö vill 

vi ha har i skolan … Men också ämnet livsviktigt som vi har varje vecka och jobbar 
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med bitar om att lära känna sig själv, lära sig läsa av andra och ja många såna delar. 

För att förebygga. Sen är det jätteviktigt med rastvakter och värdar, men vi är lite 

dåliga på det. Just det att man finns som närvarande vuxen oavsett om det är rast eller 

fritids men att man finns där och tar saker på allvar direkt när man ser det … Sen så 

det här f-1 perspektivet, så som vi jobbar. Att förskoleklass går in i en klass direkt och 

finns med där och att man har stora förebilder och att det blir en slags fadderskap när 

vi är så nära varandra, vi hjälper varandra och förutsätter att de äldre kan hjälpa de 

yngre. Att det skapar en miljö som är förebyggande … Och ju snabbare man ofta tar 

saker ju mindre blir det. Jag tror vi på den här skolan är ganska bra på det och att det 

får ta tid också. Visst kunskapen är viktig men löser vi inte dom här sakerna då blir 

det ingen kunskap i alla fall. (Förskollärare från trygghetsteamet på skola B) 

 

Förskolläraren på skola B förklarar att grunden läggs i förskoleklass, samt att de använder sig 

av den gyllene regeln som kan lyftas fram.  

 

Vi lägger ju grunden i förskoleklass, hur man är mot varandra … Sen följer ju ni 

vidare med livsviktigt, vänveckan, fn veckan där … Vi har ju den gyllene regeln ”du 

är mot andra som du vill att andra ska vara mot dig själv”. Den kan man lyfta rätt 

många gånger när dom väljer att slänga iväg en kommentar eller någon handling mot 

någon annan … vi blandar ju dom både i tvärgrupperna och i matsituationen. Det 

sitter alltid en etta två och trea och förskoleklass vid samma bord. (Förskollärare på 

skola B) 

 

Båda skolorna var överens om att de behöver prata med eleverna om hur man ska bete sig 

mot varandra i och utanför skolan, för att det ska bli en trygg miljö för eleverna. På skola A 

förklarar förskolläraren att det är viktigt som lärare att våga se när något uppstår och sätta ord 

på det inför eleverna, berätta för eleverna vad för snälla saker de kan göra för någon annan. 

Johansson och Flygare (2013a) refererar till en studie som kom fram till att om lärarna inte 

agerar alls eller felaktigt kan det bidra till negativa upplevelser hos eleverna. De kommer 

arbeta mer med mobbning via temadagar, där lärarna kan gå mer in på vad mobbning är och 

vad eleverna kan göra om de ser att någon blir utsatt på skolan. På skola B beskriver de att 

det är viktigt att jobba med relationer, både mellan eleverna och lärare och elever, för att 

förebygga olika situationer och konflikter. Söderström (2013a) betonar vikten av den sociala 

gemenskapen för att bygga goda relationer. Som förskolläraren påpekar att tar man inte 
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konflikter på allvar kan det påverka inlärningen i undervisningen. I årskurs 1-3 har de en 

lektion i veckan där de pratar om saker inom detta område. I förskoleklass arbetar de med ett 

tema i början av terminen och följer regelbundet upp detta. Skola B arbetar även 

åldersblandat vilket lärarna ser som en fördel och försöker använda sig av detta för att 

förebygga kränkande behandling bland elever. 

 

4.5 Det systematiska kvalitetsarbetet 

Lärarna och rektorn fick besvara frågan om det systematiska kvalitetsarbetet i skolan, hur det 

ser ut och de båda skolorna förklarar på följande sätt. Förskolläraren på skolan A 

dokumenterar allting när det uppstår en konflikt och att de senare följer upp hur de har gått. 

 

Vi dokumenterar ju allting, alla samtal som vi har med barnen så dokumenterar ju vi 

att vi har haft samtal, datum och vad barnet sa. Och sen lämnar ju vi det till 

specialpedagogen eller till rektor så dokumenterar ju dom och lägger in det i barnens 

akter eller i trygghetsteamets akt. Där vi har flera fall med kränkningar, man samlar 

all dokumentation till ett ärende tillsammans. Sen följs det upp, vi följer alltid upp när 

vi får ett ärende så tar vi först ett samtal med barnen sen efter en till två veckor så tar 

vi ett nytt samtal för att se ifall det har blivit bättre … Jag vet att förra läsåret när vi 

hade upprepande konflikter i idrottshallen i omklädningsrummen då tog vi beslut i 

trygghetsteamet tillsammans med rektorn att ‘nu ska det vara en personal i varje 

omklädningsrum’ och det är såna åtgärder som man kan göra eller att man kan ge en 

specialundervisning i samråd med rektor och specialpedagog att nu kanske det här är 

bra att det här barnet får komma till en annan klass eller nåt, någon gång i veckan 

eller. (Förskollärare på skola A) 

 

Rektorn tar upp att de utvärderar trygghetsplanen för att se om det finns något som kan 

förbättras. De går även ut med enkäter till eleverna som handlar om deras trivsel i skolan, 

som är ett sätt för lärarna på skolan att se hur eleverna känner sig i skolan.  

 

Vi har ju våran plan som man ska utvärdera så att vi ska ju se till att vi håller oss till 

planen, sen ska vi också titta på ”har vi gjort det?” Vad kan vi förbättra eller förändra 

till nästa år? Och jag tänker, jag ser ju redan att jag vill att kuratorn ska vara den som 

driver istället för mig … Men sen är det ju att vi gör enkäter, höst och vår där vi frågar 

barnen en mängd frågor som är. Det är samma frågor varje gång så att man kan 
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använda dom för och se, har det blivit någon förbättring eller försämring, och det är ju 

till exempel ”Finns det några otrygga platser? … Vi gjorde dom på hösten och sen gör 

vi den på våren också då. Det är ju ett sätt att säkra hur tycker eleverna och sen har vi 

ju elevrådet där vi försöker förhöra oss om hur, hur det är läget och vad man har för 

önskningar och så här. Så det är väl så långt som vi har kommit. (Rektor på skola A) 

 

Ett sätt för skolan att utvecklas är trygghetsenkäterna som besvaras en gång per år. 

 

Där ingår ju trygghetsenkäterna. Vi har även arbetsplan där vi varje år ger ut enkäter 

till tvåorna och treornas föräldrar som svarar på frågor om skolan. Det utgår vi från 

sen när vi gör våran arbetsplan, vad måste vi bli bättre på. Till exempel det här läsåret 

att vi fokuserat på att vara tydliga med målen med det dom gör, så dom förstår varför 

dom ska göra det och inte gör det bara för att fröken säger så. (Lärare på skola B) 

 

Förskolläraren på skola B berättar utifrån trygghetsteamets perspektiv att de ska ha 

regelbundna samtal inom teamet, vilket de inte har i dagsläget men de är i en utvecklingsfas.  

 

Det är ju hur vi arbetar med det systematiska och det är ju så att vi inte är så jättebra 

på det. Vår tanke är att vi ska ha det schemalagt så vi (trygghetsteamet) kan träffas 

och ser över så här är det nu och så här är läget, och för protokoll, men det gör vi inte 

på den här skolan. Men tanken är att vi ska det, vi är på väg däråt. Men däremot så är 

vi en liten skola så vi är tre stycken som sitter i vårat trygghetsteam, vi möts och 

pratar mycket i korridorerna men vi har inte det på schemat som vi borde ha. Så det är 

inte så att vi inte gör det, vi har dom här samtalen med varandra men ofta väldigt 

snabbt och inget protokollfört … Så vi är i en utvecklingsfas på det. Så vi är medvetna 

att vi har lite att jobba på. (Förskollärare från trygghetsteamet på skola B) 

 

Skolorna ger ut enkäter till eleverna för att de ska kunna uttrycka sig om hur de trivs i skolan, 

vilket görs en gång per år. Detta för att se hur de kan förbättra elevernas tillvaro i skolan och 

få en förebyggande miljö. På skolan A berättar läraren och rektorn att de dokumenterar alla 

samtal som de har med eleverna, som de sedan följer upp för att se om det har blivit bättre. 

Samt att de har en plan som de utvärderar för att se om det finns något som kan förbättras. 

Förskolläraren som är med i trygghetsteamet på skola B berättar att de är i en utvecklingsfas 

när det gäller regelbundna möten med trygghetsteamet. De har ändå kontakt med varandra 
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ofta på grund av att skolan är liten och de möts ofta i skolan. Enligt Skolverket (2013a) ska 

skolorna systematiskt planera, genomföra och följa upp om det uppstår kränkande behandling 

bland eleverna. 

 

4.6 Samarbetet mellan skolan och vårdnadshavarna 

Lärarna och rektorn fick svara på om de samarbetar med vårdnadshavarna för att förebygga 

kränkande handlingar och hur det samarbetet i så fall ser ut. Förskollärare på skola A tar upp 

att de kontaktar vårdnadshavare när de har uppstått något i skolan, vilket vårdnadshavarna var 

positiva till att lärarna gjorde. Hen förklarar andra sätt att kontakta vårdnadshavarna på, som 

till exempel via veckobrev.  

 

När vi får ett ärende till trygghetsteamet och vi har pratat med eleverna så måste vi 

alltid kontakta vårdnadshavare och informerat om att vi har pratat med dom. Sen finns 

det också att man, lärarna har ju mer den dagliga kontakten med vårdnadshavare. Så 

när det väl kommer till trygghetsteamet så är det ju lite större saker. Men många 

vårdnadshavare är faktiskt väldigt positiva att vi ringer och ”att vi har pratat med ditt 

barn om det här” och då pratar dom oftast om det hemma också. Ibland så har vi 

möten tillsammans med vårdnadshavare … det är också nåt som är på 

utvecklingsnivån med mycket samarbete. Dom har ju fått hem reglerna om vilka 

regler som gäller på skolan … Och vi pratar om det på föräldramöten, hur är läget i 

klassen man skriver hem i veckobrev kanske, jag har gjort det just att ”nu har det varit 

väldigt mycket små tjafs och nu vill jag att ni pratar med era barn om det här hemma” 

hur man ska vara och så. Och det tycker jag har gett en effekt. (Förskollärare på skola 

A) 

 

Rektorn försöker få vårdnadshavare engagerade genom att de får komma på till exempel 

skolråd, där vårdnadshavarna kan ge deras åsikter om skolan. Skolan har ibland olika 

tillställningar där vårdnadshavarna får vara med på som till exempel en kulturfest. 

 

Yes, det tycker jag … En grej som vi gör är att vi har skolråd. Jag försöker få 

föräldrar att bli engagerade i skolan och komma hit och vara med, tycka och tänka och 

planera. Nu är det ganska nytt, under hösten hade jag inga utan det har jag haft efter 

jul nu. Jag är också ny här och försöker hitta olika former för samarbete. Sen hade vi 
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ju i förra veckan, kulturfest här där vi bjöd in alla vårdnadshavare och det var ju 

jättemycket folk här. Det var fullt på skolan och det är ju ett sätt att jobba med 

föräldrar, få dom att känna att dom är välkomna till skolan och att dom är viktiga. 

(Rektorn på skola A) 

 

Läraren på skola B förklarar att det måste finnas ett samarbete med vårdnadshavare och att 

man får bygga på förtroendet och relationen. Detta är viktigt då det handlar om elevens bästa. 

 

Det måste finnas ett samarbete, annars är det omöjligt. Som lärare måste jag utgå från 

den personens upplevda situation och värderingslöst se, jag måste ta situationen på 

allvar utan att värdera. Lyssna av och bygga kring det, vad har hänt och vad är det 

som gör att han upplever det så här. Men det måste vara ett samarbete och ganska 

omgående … Man måste ha föräldrarnas förtroende om inte helt och fullt så måste 

man bygga på förtroendet. Det gäller att vara öppen och lyssna och ta på allvar det 

dom upplever … Men jag måste förhålla mig professionell och det är den upplevda 

känslan man måste gå på. Det är precis som med eleverna att man bygger en relation 

med föräldern. (Lärare på skola B) 

 

För att skapa en bra relation till vårdnadshavare gäller det att dels ha en daglig 

kommunikation och ha en tätare kontakt när det behövs, vilket en av förskollärarna beskriver.  

 

Har det hänt någonting så berättar man ju det. Daglig kommunikation. Är det en 

enstaka händelse, det här hände idag mellan Lisa och Kalle, det är bra för dig att veta 

om för det kan, vi har pratat här men så att ni kan prata om det hemma i fall det 

kommer upp igen. Är det systematiskt över tid så jobbar vi med tät kontakt med 

möten. (Förskollärare på skola B) 

 

Återigen nämns förtroendet till föräldrarna. 

 

För det första kännedom att dom vet att den finns (syftar till trygghetsplanen) och att 

dom vet gången är ju en del … Det handlar ju om förtroende där också. Bygger man 

förtroende till föräldrarna har man ju kommit mycket längre om det väl skulle bli 

någonting. (Förskollärare från trygghetsteamet på skola B) 
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Båda skolorna försöker ha daglig och regelbunden kontakt med vårdnadshavare, antingen 

genom att ringa, skicka ut veckobrev eller prata när man möts i skolan. Händer det något mer 

allvarligt blir kontakten tätare. På skola A nämner förskolläraren att vårdnadshavarna är 

positiva till att lärarna ringer hem till dem när de har hänt något i skolan som deras barn är 

involverad i och att de går igenom med deras barn där hemma. Rektorn förklarar att hen 

försöker engagera elevernas vårdnadshavare genom att låta dem komma till skolan och få 

höra vad de tycker och tänker, samt välkomna dem genom att ordna till exempel en 

kulturfest.  På skola B talade samtliga om att förtroendet är viktigt och att det är något som 

man får bygga upp tillsammans. Läraren på skola B nämnde ett flertal gånger under intervjun 

att det måste finnas ett samarbete med vårdnadshavare. Även att oavsett vilken synvinkel 

man har på situationen som uppstått gäller det att vara öppen och lyssna varandra. Som 

Sterling Honig och Zdunowski-Sjoblom (2014) beskriver att skolan och hemmet behöver ha 

ett bra samarbete för att ge stöd till eleverna.  

 

4.7 Rektorns roll 

Rektorn fick besvara en fråga som var riktat till hens roll som rektor, för att ge deras 

perspektiv i arbetet med att förebygga kränkande handlingar. Rektorn tar upp att hen vill 

arbeta mer förebyggande mot kränkande behandling istället för det som redan finns.  

 

Det jag försöker göra är ju o se till att det finns forum för alla dom här, att det 

verkligen blir elevråd, att det blir skolråd, att enkäterna genomförs, att den här 

gruppen får tid att träffas, att dom jobbar på ett visst sätt med ärendena som vi får in. 

Och jag anmäler till huvudman, men min önskan är att mer styra det här mot 

förebyggande för jag känner att vi idag jobbar väldigt mycket i det som redan finns, 

det som händer och jag ser framför mig hur vi jobbar mycket mera aktivt med att det 

inte händer ... Dom har ju en otroligt viktig roll och därför försöker jag att få dom med 

mig. Jag tänker också att våran skolgård spelar en väldigt, väldigt stor roll. För den 

inbjuder inte till riktigt till naturlig lek idag och det kanske ... vi kommer få vara med i 

det här projektet med gröna skolgårdar och det har jag kämpat jättehårt med för att vi 

ska få en förändring på skolgården och då tänker jag att, tror att rasterna kommer bli 

helt annorlunda med naturlig lek, gröna ytor. Sen försöker ju jag styra scheman och 

så, så att man inte har för mycket krockar utan att man delar barngrupperna så att inte 

alla är ute samtidigt och så. (Rektorn på skola A) 
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Rektorn på skola A förklarar att hen försöker se till att det bland annat blir skolråd, elevråd 

och att enkäterna genomförs. Hens önskan är att kunna arbeta mer förebyggande istället för 

det som sker i nuläget samt att vårdnadshavare är väldigt viktiga när det kommer till den 

delen. De satsar hårt på att skolgården ska få en förändring som förhoppningsvis leder till en 

naturlig lek och att rasterna blir bättre. Skolverket (2013b) tar upp att lärarna på skolan har 

skyldighet att anmäla till rektorn, om en kränkande behandling uppstår för att sedan ta det 

vidare till huvudman. 

 

5. Slutsatser och avslutande diskussion 

De slutsatser vi har kommit fram till utifrån vår undersökning kopplar vi till 

frågeställningarna och syftet. Den första frågan handlar om hur lärarna arbetar med 

kränkande behandling i skolan och hur de upptäcker att det förekommer. Det svar vi anser är 

det mest betydelsefulla kring arbetet att förebygga kränkande behandling är dels att vi som 

lärare talar om vad det innebär för eleverna. Även att bygga relationer mellan eleverna samt 

mellan elev och lärare har stor betydelse. Den andra frågan handlar om samarbetet mellan 

skolan och vårdnadshavare. Båda skolorna svarade att ett samarbete finns och att det måste 

finnas för elevernas skull. Det behövs en daglig kontakt mellan skola och vårdnadshavare för 

att kunna skapa ett förtroende och även bygga på denna relation. 

 

Personalen på skolan behöver tillsammans diskutera hur de ska definiera och prata om 

kränkande behandling för eleverna, därför valde vi att be lärarna svara på hur de definierar 

begreppet och använder det. Respondenterna var överens om hur de såg på begreppet 

kränkande behandling, men en lärare från skola B ansåg att de inte använde begreppet 

mobbning längre. De andra svarade att kränkande behandling är en handling som sker vid ett 

eller få tillfällen, medan mobbning är när dessa kränkande handlingar sker regelbundet under 

en längre tid. Detta visar på att lärarna både använder begreppen kränkande behandling och 

mobbning, men skillnaden är hur ofta handlingar sker. Larsson (2010) skrev som tidigare 

nämnts att Heinemann beskriver mobbning som en aggression där en grupp personer väljer 

en person med något avvikande som hamnar i en utsatt position. En jämförelse mellan 

Larsson och intervjusvaren visar att de beskriver begreppet mobbning på olika sätt, men 

varken den ena eller den andra är mer rätt eftersom de kan ha olika perspektiv på begreppet. 

Läraren på skola B ansåg att begreppet mobbning inte längre används på skolan, medan 

förskollärarna använde båda begreppen. På skola B behöver de diskutera om hur de ska 
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använda begreppen, för att underlätta för lärarna och för eleverna. Vår tolkning är att lärarna 

har olika syn på begreppen vilket kan vara en punkt de kan jobba vidare på.  

 

Vår tolkning är att det vanligaste sättet att upptäcka kränkande behandling är när eleverna 

själva talar om det för läraren. Många elever kan själva komma till läraren när de känner sig 

ledsna eller när de sett/hört något, men det finns även elever som inte vågar berätta när de har 

blivit utsatta. En del handlingar sker när ingen vuxen finns i närheten, vilket gör det svårt att 

upptäcka dessa handlingar då de blir osynliga. Det är viktigt som lärare att våga se när 

kränkande behandling uppstår och inte ignorerar det, därför behövs det tas på allvar för 

elevernas trygghet och förtroendet till skolan. Som Farmer et al. (2010) diskuterar utifrån sin 

studie att den som utsätter eller blir utsatt för kränkande behandling är inte de som ska stå i 

centrum, utan skolan har ett ansvar att ta reda på vad som orsakar att kränkande behandling 

uppstår. Här anser vi att lärarna på skolorna behöver se vilka förebyggande insatser de kan 

göra i skolmiljön för att motverka kränkande behandling.  

 

Båda skolorna har utformat varsin trygghetsplan, som de använder som stöd. I detta 

dokument finns det steg eller punkter som de ska följa om en situation uppstår, till exempel 

när en elev utsätts för kränkande handlingar. De har tillsammans på skolan bestämt hur de ska 

gå tillväga och hur trygghetsplanen ska vara uppbyggd. Vår tolkning av det lärarna och 

rektorn har sagt är att trygghetsplanen är ett dokument som ständigt utvecklas, som tidigare 

nämnt behöver trygghetsplanen hållas levande. Skola A använder trygghetsplanen 

regelbundet, medan skola B beskriver att de precis har börjat använda den. Skolorna följer 

trygghetsplanen och strävar efter att använda den regelbundet, vilket vi anser är viktigt 

eftersom den ska ge eleverna en trygg skolgång. Trygghetsplanen visar hur de gemensamt ska 

arbeta med kränkande behandling. Lärarna behöver ha en gemensam plan över hur de kan 

arbeta förebyggande för att eleverna inte ska känna orättvisa mellan varandra.  

 

Vi frågade lärarna om hur de arbetar för att förebygga kränkande handlingar i skolan och i 

undervisningen samt vad de ansåg var viktigt att tänka på som lärare. Vi tolkar lärarnas svar 

som att de var överens om att de behöver diskutera med eleverna om hur man ska vara mot 

varandra för att skapa en trygg miljö. Vi anser att kränkande behandling är något som 

behöver diskuteras mer i skolan för att alla ska bli medvetna om hur det kan påverka den som 

blir utsatt. Vi vuxna ska vara förebilder därför bör vi ta ansvaret att förmedla detta. Johansson 

och Flygare (2013a) kom fram till att lärare lägger mer fokus på de som utsätter än på de som 
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blir utsatta, vilket lärarna och rektorn inte lägger störst fokus på enligt vår tolkning. På skola 

A förklarar läraren att det är viktigt att våga se när en kränkande handling sker och sätta ord 

på det, för att eleverna ska vara medvetna om hur de ska bete sig mot varandra. De tog även 

upp att de ska ha temadagar om mobbning, vilket vi anser kan ge eleverna ett större 

perspektiv om vad som menas med kränkande behandling och mobbning. Som tidigare 

nämnts tog rektorn upp att de satsar på en grönare skolgård som bjuder in eleverna till en 

naturlig lek, vilket vi anser kan vara givande för eleverna eftersom det kan minska konflikter 

i och med att det erbjuder flera aktiviteter. Rektorns roll är att se till så elevråd och liknande 

möten blir av, för att eleverna ska kunna känna sig inkluderade i skolan. På skola B ansåg 

lärarna att man behöver arbeta mycket med relationerna, både mellan eleverna och mellan 

elev och lärare. Även det arbetssättet de har med åldersblandade klasser tolkar vi som att det 

är något som skolan anser är förebyggande. Det finns för- och nackdelar med att blanda 

åldrar, till exempel krävs det mer planering och samarbete mellan pedagogerna. Skolverket 

(2013b) tog upp att det är viktigt för lärarna att arbeta med värdegrunden och fokusera på att 

se varandras olikheter som en tillgång. Vikten av att bygga relationer med åldersblandade 

klasser blir större enligt oss eftersom eleverna kan känna sig mer trygga med varandra och ta 

mer ansvar. 

 

En del av det systematiska kvalitetsarbetet är att skolorna ger ut en trygghetsenkät till 

eleverna en gång per år. Eleverna får svara på ett antal frågor och utifrån svaren diskuterar 

skolan om hur de kan utvecklas för att eleverna ska känna sig trygga. Vi tolkar det som att 

båda skolorna använder sig av denna enkät och tar hänsyn till vad eleverna svarar. Skolverket 

(2013a) skriver att när en elev utsätts för kränkande behandling har skolans förebyggande 

insatser stor betydelse när det gäller skolans agerande för att undvika att det sker igen. 

Skolorna strävar efter att utvecklas för att kunna ge eleverna en trygg skolgång. Varje år 

kommer det nya elever, vilket betyder att det kan dyka upp nya situationer som personalen på 

skolan behöver fokusera lite mer på. Skola A har regelbundna möten med trygghetsteamet 

men skola B har inte haft det än. Förskolläraren förklarar att de var medvetna om att de kan 

bli bättre och är i en utvecklingsfas, vilket betyder att de kommer ha mer regelbundna möten 

enligt vår tolkning.  

 

Skola A och B försöker ha daglig kontakt med vårdnadshavare, antingen via veckobrev eller 

samtal när de möts i skolan. Uppstår det kränkande behandling bland eleverna blir kontakten 

tätare. På skola A upplever lärarna att vårdnadshavarna är positiva till att lärarna ringer hem 
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till dem och talar om hur det har gått i skolan. Rektorn försöker även engagera 

vårdnadshavare för att få deras åsikter om skolan. På skola B tar de upp om att förtroendet 

mellan lärare och vårdnadshavare är viktigt. Oavsett om man är lärare eller vårdnadshavare 

måste de lyssna på varandra för att kunna bygga upp förtroendet. Vår tolkning är att 

samarbetet är viktigt för elevernas skull, eftersom det är deras skolgång som påverkas om 

samarbetet mellan vårdnadshavare och lärare inte fungerar. Båda parter vill barnets bästa, 

men ibland kan de ha olika åsikter om vad som är det bästa för barnet. Därför är det viktigt att 

de försöker kommunicera med varandra för att hitta en lösning som fungerar för dem. 

 

5.1 Vidare diskussion och reflektion i ett lite större sammanhang 

Undersökningen vi har utfört har involverat två olika skolor och deras arbetssätt kring 

kränkande behandling. Det går därför inte att svara på om det resultat vi har fått gäller för alla 

skolor, utan det gäller bara de två skolor som vi har valt till denna undersökning. Vi anser att 

många delar av de resultat vi har fått in är viktiga och förhoppningsvis tänker fler skolor på 

liknande sätt. Det som vi anser är viktigt av de lärarna och rektorn har sagt är att hålla 

trygghetsplanen levande och använda det stöd som den är till för. Skola A och skola B 

utvecklar trygghetsplanen en gång per år, vilket leder till att skolan kan anpassas efter hur det 

ser ut i nuläget. En annan del vi tar med oss till vår framtida profession är att bygga relationer 

och sträva efter att få ett gott klassrumsklimat. Skapar man goda relationer mellan elever kan 

det bidra till att förebygga att kränkande handlingar uppstår. Som Bliding (2004) kom fram 

till i sin avhandling lär sig eleverna om andras likheter och olikheter, samt hur det kan 

hantera detta. De lär sig även nya saker om sig själva när de får interagera i socialt samspel. 

Vi anser, precis som Bliding, att relationsarbete är betydelsefullt för elevernas utveckling.  

 

Det vi tar med oss gällande samarbetet med vårdnadshavarna är att det är viktigt med en 

regelbunden kontakt och att vara öppen för olika åsikter. Vi som lärare behöver få deras 

förtroende för att ge deras barn en trygg och givande skolgång. Sterling Honig och 

Zdunowski-Sjoblom (2014) kom fram till att vårdnadshavarna behöver få stöd i hur de ska 

hantera när deras barn utsätts för kränkande behandling. De kom även fram till att skolan och 

hemmet behöver ha ett gott samarbete för att ge ett så bra stöd för barnet som möjligt. Vi 

anser att skolan ska erbjuda stöd till vårdnadshavarna men även att göra de medvetna om att 

det finns. 
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7. Bilaga 1 

Intervjufrågor 

● Hur definierar du kränkande handlingar? Vad ingår där? Finns det någon skillnad 

mellan kränkande behandling och mobbning? Vart går gränsen? 

● Hur upptäcker ni att det förekommer kränkande handlingar bland eleverna?  

● Hur eller på vilket sätt används trygghetsplanen i verksamheten? Ska den användas på 

något speciellt sätt?  

● Hur arbetar ni med att motverka kränkande handlingar i skolan? Hur arbetar ni med 

det i undervisningen? Hur delas tiden upp mellan det demokratiska uppdraget och det 

kunskapsmässiga?  

● Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet ut?  

●  Finns det ett samarbete med vårdnadshavare? Hur samarbetar ni med vårdnadshavare 

för att förebygga kränkande behandling?  

● Hur ser rektorns roll ut i arbetet med att förebygga kränkande handlingar?  

 


