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Sammanfattning 

Den här studien är skriven på uppdrag av Stadsskolan i Mellanstad kommun. Syftet med 
studien är att, med utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd, studera Stadsskolans 
likabehandlingsplan och hur Stadsskolan likabehandlingsteam anser att teamet arbetar mot 
mobbning. Stadsskolans likabehandlingsplan och likabehandlingsteams syn på 
arbetsprocessen mot mobbning sammanställs med hjälp av programteori. Skolverkets 
allmänna råd och Stadsskolans likabehandlingsarbete jämförs och analyseras för att upptäcka 
likheter och skillnader mellan dem. Tillvägagångssättet vid likabehandlingsärenden som 
likabehandlingsteamet på Stadsskolan lyfter fram har hög samstämmighet med Skolverkets 
allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling och Stadsskolans 
likabehandlingsplan samt med det aktuella forskningsläget avseende mobbning. De största 
skillnaderna i likabehandlingsarbetet mellan perspektiven är hur likabehandlingsteamet och 
likabehandlingsplanen ser på de förebyggande insatserna. Det är relevant för den som arbetar 
inom elevhälsa att ta problemet med mobbning på allvar då forskningen visar att mobbning är 
ett omfattande problem. Insatserna mot mobbning behöver grundas i en stark samverkan 
mellan yrkesgrupper på skolan men även mellan skolan, vårdnadshavare och elever. Alla 
aktörer behöver arbeta åt samma håll för att kunna komma åt problemet och försöka motverka 
det.  
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Abstract 

This study is commissioned by Stadsskolan in Mellanstad municipality.  The purpose of the 
study is to study, on the basis of the education Department’s guidelines for combating 
discrimination and degrading treatment (Skolverkets allmänna råd mot diskriminering och 
kränkande behandling), Stadsskolan’s equal treatment plan and how Stadsskolan’s equal 
treatment team consider that the team’s work against bullying should take form.  
Stadsskolan’s equal treatment plan and the equal treatment team’s description on how the 
work against bullying should be conducted have been compiled using program theory. The 
education Department’s guidelines for combating discrimination and degrading treatment and 
Stadsskolan’s equal treatment work are compared and analyzed with each other to find 
similarities and differences between them. There is a high congruence in the approach of anti-
bullying measures between the education Department’s guidelines, Stadsskolan’s equal 
treatment plan, the results of the interviews with the anti-bullying team and with current 
researches.  The biggest differences there is to find between the perspectives of anti-bullying 
work is how the preventions of anti-bullying work should take form according to Stadsskolans 
equal treatment plan and the anti-bullying team.  It is relevant to those working with student 
health to realize that the problem with bullying is serious, as research shows that it is a 
widespread problem. The work against bullying should be based on a strong interaction 
between professionals in schools but also between schools, legal guardians and students. All 
operators need to work in the same direction to tackle the problem with bullying and try to 
correct it.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Bullying, equal treatment work, equal treatment plan, equal treatment team, equal 
treatment, program theory, logic models, text analysis 
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Inledning 

 Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt i enlighet med Skollagen (2010:800) 7 kap. 2§ 
och skolpliktens varaktighet fastställs till nio år enligt Skollagen (2010:800) 7 kap. 12§. Barn 
är därmed tvungna att gå i skolan och kan inte avstå sin grundskoleutbildning. För många 
barn är skolan en plats där de riskerar att bli utsatta för mobbning (Friends, 2013). De barn 
som utsätts för mobbning kan inte välja att stanna hemma för att undvika mobbningen, utan 
de är beroende av att vuxna tar ansvar och hjälper dem i deras situation.  
 Rädda barnen (u.å) skriver att mobbning är ett vuxenansvar och de som arbetar med barn 
och unga i skolan är skyldiga att reagera, anmäla och stoppa mobbning och kränkningar. 
Vuxnas ansvar att ta hand om barn och ungdomar i skolan är tydligt men mobbning 
förekommer ändå. Under åren 2011-2012 uppgav 28 procent av 13-15 åringarna som var 
tillfrågade att det fanns någon i deras klass som var mobbad (Statistiska centralbyrån, 2012). 
Ingen specifik definition för mobbning angavs vid undersökningen. De barn (1492 stycken) 
som deltog vid undersökningen fick svara utifrån hur de själva uppfattar begreppet mobbning. 
Ingen annan åldersintervall uppvisade lika hög andel av elever som uppger att någon i klassen 
är mobbad än den för åldern 13-15 år. För åldersintervallen 10-12 år var det 26 procent som 
angav att någon i klassen blir mobbad och för åldrarna 16-18 år var det 18 procent som angav 
att någon i klassen blir mobbad.  
 Personal har, enligt Skollagen (2010:800) 6 kap. 10 §, handlingsplikt om de får vetskap om 
att en elev upplever sig kränkt. Enligt Skollagen (2010:800) 6 kap 3§ definieras begreppet 
”kränkande behandling” som ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet 
utan att klassas som diskriminering. Trots detta framkommer det i friendsrapporten 2013 att 
vartannat barn i årskurs 6-9 och på gymnasiet tycker att personalen inte ingriper om en elev 
blir illa behandlad (Friends, 2013). Rapporten är baserad på datainsamling från läsåret 
2012/2013 där 36 698 barn har svarat på frågor om mobbning och kränkningar. Ingen specifik 
definition av begreppen mobbning och kränkning angavs vid undersökningen. Då mobbning 
är ett ansvar för de vuxna kommer det här arbetet att fokusera på de vuxnas roll i arbetet mot 
mobbning. Larsson (2010) skriver att skolor idag är skyldiga enligt lag att upprätta 
handslingsplaner mot mobbning, vilket visar att ansvaret för mobbning ligger på samhället 
och skolan. Lagen som reglerar detta lyder;  
 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av 
barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder 
som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse 
för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  
(Skollagen 2010:800 6 kap. 8 §)    
  

 En plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling ska innehålla åtgärder som 
syftar till att stärka varje barns rättigheter oavsett kön, religion eller annan trosuppfattning, 
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etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning (Rädda barnen, u.å). Den här studien 
skrivs på uppdrag av Stadsskolan1 i Mellanstad2 för att studera deras likabehandlingsplan. 
Stadsskolan är en åk 7-9 skola med cirka 300 elever och enligt den ovanstående 
undersökningen av Statistiska centralbyrån är denna åldersintervall särskilt framträdande när 
det gäller mobbning. En textanalys kommer att genomföras där skolans likabehandlingsplan 
jämförs mot Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling (förkortas i fortsättningen till Skolverkets allmänna råd). För ett ytterligare 
perspektiv på skolans anti-mobbningsarbete genomförs fokusgruppintervjuer med 
likabehandlingsteamet på Stadsskolan.  
 Studien är relevant för socialt arbete då mobbning är ett stort problem och många barn 
riskerar att fara illa på grund av mobbning. Det är de vuxnas ansvar att förebygga och 
motverka mobbning och socialarbetares ansvar att värna om alla individers sociala trygghet 
(Socialtjänstlagen 2001:453, 1 kap. 1 §). Denna studie är relevant för socialarbetare men även 
för alla vuxna som arbetar med barn och elever inom skolverksamhet.    
 

Syfte 

 Syftet med studien är att, med utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd, studera 
Stadsskolans likabehandlingsplan och hur Stadsskolan likabehandlingsteam anser att teamet 
arbetar mot mobbning.   
 

Frågeställningar 

• Hur kan arbetet mot mobbning programteoretiskt utformas utifrån Stadsskolans 
likabehandlingsplan? 

• Hur arbetar Stadsskolans likabehandlingsteam mot mobbning och vad vill teamet uppnå 
med arbetet? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan Stadsskolans likabehandlingsarbete, Skolverkets 
allmänna råd samt det aktuella forskningsläget avseende mobbning?  

 

Definitioner och förklaringar 
 

Kränkande behandling och trakasserier 

 Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering (enligt diskrimineringslagen), kränker ett 
barns eller en elevs värdighet innefattas i begreppet kränkande behandling (Skolverket, 2012). 
Trakasserier innebär att en person utsätts för kränkningar av sin värdighet, dock måste 
kränkningarna ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, 
                                                 
1 Stadsskolan är ett fingerat namn 
2 Mellanstad är ett fingerat namn 
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könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder) för att benämnas som 
trakasserier. Vidare menar Skolverket (2012) att kränkande behandling och trakasserier kan 
utföras av en eller flera individer och kan riktas mot en eller flera individer. Dessa handlingar 
kan vara tydliga och konkreta men de kan även vara subtila och dolda. Kränkningar och 
trakasserier kan ske både i den direkta verksamheten och via exempelvis telefon och olika 
medier. Konkreta och tydliga handlingar kan uttryckas i exempelvis fysiskt våld, nedsättande 
tal och hot. Exempel på subtila och dolda handlingar kan vara utfrysning, förlöjliganden och 
ryktesspridning.   
 

Mobbning 
  Skolverket (2012) använder sig av följande beskrivning för att definiera mobbning: 
”Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad 
negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker 
tillfoga en annan skada eller obehag”. Mobbning som begrepp finns inte kvar i författningar 
men eftersom en stor del av forskningen använder sig av begreppet mobbning kommer 
begreppet även användas i denna studie. Vidare menar Friends (2013) att begreppet mobbning 
innebär upprepade kränkningar av en person under en tid och att det inte innefattar 
engångshändelser eller konflikter. Se kapitlet avsnitt tidigare forskning för mer information 
om mobbning. 
 

Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

 Skolverkets allmänna råd och kommentarer är framtagna för att stötta och tydliggöra 
arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter (Skolverket, 2012). 
Vidare är råden och kommentarerna framtagna för att ytterligare stärka verksamheternas 
arbete mot trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Dessa allmänna råd och 
kommentarer har tagits fram efter samråd med Diskrimineringsombudsmannen, 
Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket. Diskrimineringslagen (2008:567), Skollagen 
(2010:800) och Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer 
mot diskriminering och kränkande behandling ligger till grund för Skolverkets allmänna råd. 
De utgår även från bestämmelserna i läroplanerna.  
 

Likabehandlingsplan 

 Enligt Skollagen (2010:800) 6 kap. 8 § ska en likabehandlingsplan upprättas årligen inom 
förskolan och skolan och planen ska innehålla en översikt för de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Skolverket (2013) skriver 
att planen ska bygga på de kartläggningar som gäller inom de separata enheterna i 
verksamheten. Planen ska innehålla ”mål för de främjande och förebyggande insatserna som 
bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där ska finnas en 
beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller.”. Vidare ska planen 
beskriva elevernas medverkan i det främjande och förebyggande arbetet och alla i 
verksamheten samt elevers och barns vårdnadshavare ska ha vetskap om planens innehåll. 
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Tidigare forskning 

Mobbning 

 När mobbning begreppsliggjordes år 1969 förflyttades problematiken från att vara ett 
individuellt problem till att bli ett socialt problem (Larsson, 2010). Det som utmärker ett 
socialt problem såsom mobbning är bland annat att det är oacceptabelt och icke önskvärt i den 
sociala sfären. Det är inte heller ett bekymmer för den enskilde utan något som grundas i 
samhällets organisation och struktur. Ett socialt problem kan och bör åtgärdas av samhället 
som har ett ansvar för detta (Larsson, 2010). Även internationellt betraktas mobbning som ett 
socialt problem då forskningsöversikter har fokuserat på interventioner mot mobbning på 
skol- eller klassnivå under premisserna att mobbning är ett gruppfenomen (Lund, Blake, 
Ewing & Banks 2012). Mobbning är även ett allvarligt och övervägande stort problem i 
amerikanska skolor. De som utsätts för mobbning riskerar att utveckla både psykisk och 
fysisk ohälsa (Lund, Blake, Ewing & Banks 2012), och detta gäller även de som utsätter andra 
för mobbning (Arseneault, Bowes & Shakoor, 2010; McMahon, Reulbach, Keeley, Perry & 
Arensman, 2012). Mobbning har länge ansetts vara normalt och ofarligt bland ungdomar 
(Arseneault, Bowes & Shakoor, 2010). Denna syn håller dock på att förändras och mobbning 
börjar anses vara en signifikant bidragande faktor till mental ohälsa. Rollen som 
mobbningsoffer hänger sig kvar över tid, mobbningsoffer upplever ofta oro, ledsamhet och 
har mardrömmar. Arseneault, Bowes och Shakoor (2010) skriver vidare att personer som är 
utsatta för mobbning kan genom mobbningen utsättas för social marginalisering och få en låg 
social status av sina jämnåriga skolkamrater (McMahon, Reulbach, Keeley, Perry & 
Arensman, 2012). Förövarna kan istället få en hög social status bland sina jämnåriga 
skolkamrater och anses vara psykiskt starkare än mobbningsoffren. Statusdynamiken mellan 
mobbare och mobbningsoffer skapar en ond cirkel där förövare och offer förstärks i sina roller 
då mobbarens beteende ger denne en ökad social status och mobbningsoffret en lägre social 
status (McMahon, Reulbach, Keeley, Perry & Arensman, 2012).   
 Skolans ansvar att arbeta mot mobbning har utvecklats och förtydligats i föreskrifter och 
lagtext sedan år 1969 (Flygare, Frånberg, Gill, Johansson, Lindberg, Osbeck & Söderström, 
2011). Genom att begreppet kränkande behandling har blivit en juridisk term är det tydligt att 
om skolan brister i sin förmåga att skapa en trygg miljö, där kränkningar inte förekommer, 
kan juridiska konsekvenser för skolan bli aktuella.  
 Trots att skolor har ett juridiskt ansvar att arbeta mot mobbning är det ett stort socialt 
problem (Lund, Blake, Ewing & Banks 2012; Flygare et.al, 2011; Baldry & Farrington, 
2007). Mobbning kan förekomma i olika former såsom: verbal, fysisk, hot om fysisk eller 
känslomässig skada och ryktesspridning.  
 McMahon, Reulbach, Keeley, Perry och Arensman (2012) skriver att det finns starka 
samband mellan mobbning och självskadebeteende bland mobbningsoffer. En internationell 
studie (Arseneault, Bowes & Shakoor, 2010) visar att mobbning inte bara påverkar offret utan 
även dennes familj. Mobbning kan förknippas med flera symptom på mental ohälsa inklusive 
självskadebeteende, våldsamt beteende och psykotiska problem. Dessa symptom kan bli 
långvariga för offret. En nationell studie (Hagquist, 2010) visar att antalet elever som uppger 
att de blivit mobbade är något fler under år 2008 än år 1988. Det har även skett en ökning 
bland elever som uppger att de upplever symptom på ohälsa.  
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 Forskning visar att mobbning är ett socialt problem som bör åtgärdas av samhället och det 
är därför relevant att se hur likabehandlingsteamet på Stadsskolan i Mellanstad strukturellt 
arbetar mot mobbning. Det är av stor vikt att studera hur arbetet mot mobbning ser ut då både 
de utsatta och förövarna riskerar att utveckla både psykisk och fysisk ohälsa.  

Arbete mot mobbning 

 En studie (Flygare et.al, 2011) visar att det finns skillnader på vilka insatser som minskar 
mobbning bland flickor och bland pojkar. Insatser som har störst betydelse för både 
förebyggande och åtgärdande av enskilda fall för flickor är regelbunden uppföljning och 
utvärdering av elevernas situation gällande mobbning. För pojkar som är utsatta för mobbning 
fungerar insatsen kooperativt lag effektivt. Med kooperativt lag menas exempelvis 
antimobbningsteam eller trygghetsgrupper och dessa bör bestå av en bred sammansättning av 
vuxna. Flygare et.al (2011) menar att det även finns skillnader på vilka insatser som minskar 
fysisk respektive social mobbning samt på vad som förebygger generellt och vad som åtgärdar 
enskilda fall. Insatser som har visats sig vara effektiva för att minska fysisk mobbning bland 
pojkar är dokumentation av ärendet och bland flickor är det eftersträvansvärt att eleverna 
själva är med i det förebyggande arbetet mot mobbning. För att minska den sociala 
mobbningen bland pojkar är insatsen personalutbildning att föredra. Bland flickor är 
stormöten och tydliga rutiner vid mobbningsärenden effektiva insatser. Som Flygare et.al 
(2011) visar finns det inte en metod mot mobbning som fungerar generellt i skolan. Det som 
har visats sig ge resultat är när arbetet mot mobbning är väl strukturerat och att det finns en 
tydlig roll- och ansvarfördelning. Det krävs att alla individer på skolan är engagerade och att 
det finns kompetent personal i anti-mobbningsarbetet (Flygare et.al, 2011). Vidare visar 
forskning att skolpersonal önskar mer utbildning och mer vägledning i arbetet mot mobbning 
(Lund, Blake, Ewing & Banks 2012; Thornberg, 2009; Bergnéhr 2012; McMahon, Reulbach, 
Keeley, Perry & Arensman 2012). De vill ha tydligare riktlinjer för hur de ska handskas med 
mobbningsärenden och hur de ska gå till väga i anti-mobbningsarbetet. Dock visar en svensk 
studie (Flygare et.al, 2011) att det är viktigt att skolorna får information om att de själva kan 
göra stor skillnad i arbetet mot mobbning. En central del i arbetet mot mobbning är att all 
personal strävar åt samma håll och arbetar på ett strukturerat sätt (Flygare et.al, 2011).  
 Thornberg (2009) skriver att öppen kommunikation, hög tillgänglighet och gemensamma 
samarbeten mot samma mål är förutsättningar för att en god samverkan ska kunna ske. Ett 
bättre samarbete mellan professionerna på skolan och mellan skolan och vårdnadshavare är att 
eftersträva för att skapa en bättre skolmiljö. Det är även viktigt att lärare-elevrelationen är bra 
då det kan bidra till att elever har ett positivt socialt beteende i skolan, både i och utanför 
klassrummet. Det är viktigt för lärare att visa att de bryr sig om eleven och att läraren ger 
eleven ett bra stöd för att eleven ska bli mer benägen att följa skolans regler. 
 Elever i en internationell studie (Cunningham, Cunningham, Ratcliffe & Vaillancourt, 
2009) har i fokusgrupper diskuterat fram vilka insatser de anser är behjälpliga mot mobbning. 
Eleverna föreslog bland annat rastaktiviteter som har anordnats av vuxna, fler rastvakter, att 
eleverna ska bära skoluniform och meningsfulla konsekvenser för den som mobbar. Att arbeta 
med föräldrastöd och informera föräldrar till de elever som utsätter andra för mobbning var 
även insatser eleverna tyckte var viktiga.   

http://www.tandfonline.com.db.ub.oru.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Lund%2C+E+M)
http://www.tandfonline.com.db.ub.oru.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Blake%2C+J+J)
http://www.tandfonline.com.db.ub.oru.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Ewing%2C+H+K)
http://www.tandfonline.com.db.ub.oru.se/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Banks%2C+C+S)
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 I vår studie är det relevant att studera om arbetet mot mobbning är konsekvent med tydlig 
roll- och ansvarfördelning på Stadsskolan då forskning visar att det är viktigt för arbetet mot 
mobbning att personal på skolor arbetar i samma riktning. Vidare är det av stor vikt att vi ser 
till hur insatserna är uppbyggda och hur de efterföljs då det aktuella forskningsläget visar att 
det kan finnas insatser som eventuellt kan vara mer effektiva än andra. 
      

Brister i arbetet mot mobbning 

 Westling Allodi (2013) betonar vikten av den sociala gemenskapen och relationer eleverna 
sinsemellan och bland personal i personalgruppen på skolan, men även vikten av en bra 
relation mellan lärare och elever. Utbildningssystemet har under de senaste åren präglats 
alltmer av byråkratisering, kontroll, standardisering och ökad konkurrens. I bakgrunden av 
dessa nya instrumentella utvecklingsmekanismer hamnar socioemotionella aspekter och 
värderingar. Relationer och socioemotionella faktorer är grundläggande byggstenar i skolans 
verksamhet men riskerar att bli åsidosatta, förbisedda och bortglömda i skolans organisation.  
 Det viktiga samarbetet mellan professionerna på skolan och vårdnadshavare försvåras av 
den låga tillgängligheten (Thornberg, 2009). Lärare har uttryckt att de inte har tid att 
samverka med vårdnadshavarna på ett eftersträvansvärt sätt. Den bristande tillgängligheten 
skapar ett hinder för lärare att knyta an till vårdnadshavarna och skapa en god samverkan dem 
emellan.  
 Flygare et.al (2011) skriver som tidigare nämnt att det är viktigt att all personal på skolan 
arbetar åt samma håll. Thornberg (2009) skriver dock att professionerna i skolan kan ha olika 
idéer om hur situationer ska lösas. Ett exempel som författaren nämner är när en elev är stökig 
i klassrummet. Resursteamet arbetar då för att socialt inkludera denna elev, medan lärare vill 
att eleven ska tas ut från klassrummet vilket kan leda till social exkludering.  
 Internationell forskning belyser problem som kan uppstå med ”färdiga” anti-
mobbningsprogram (Lund, Blake, Ewing Banks 2012). Om programmet är utvecklat i ett land 
med vissa förutsättningar och en viss etnicitet är det inte säkert att programmets evidens och 
effektivitet är giltiga då de appliceras på exempelvis en skola i ett annat land med andra 
förutsättningar och etniciteter. 
 Flygare et.al (2011) nämner några insatser som har visat ökad mobbning bland flickor och 
pojkar. De två insatser som har visat sig öka mobbning bland flickor är lektioner för ökad 
social kompetens och medling vid konflikter. Elever kan uppleva de manualbaserade 
övningarna som larviga och konstruerade och en del övningar kan bidra till att vissa elever 
känner sig utsatta. Vid medling ligger ett för stort ansvar på eleverna då de själva ska inneha 
rollen som medlare. Den insatsen som har visat sig öka mobbning bland pojkar är då eleverna 
själva ska vara aktörer, såsom kamratstödjare. Processen för hur kamratstödjare utses är 
komplicerad och ibland väljs elever som inte klarar av uppgiften eller elever som kränker 
andra. På samma sätt som vid medling kan det läggas ett för stort ansvar på eleven för att 
denne ska klara uppgiften.  
 Forskning visar att utbildningssystemet har blivit alltmer byråkratiserat och standardiserat 
de senaste åren (Westling Allodi, 2013). För vår studie är det av relevans att studera om detta 
kan vara en faktor som påverkar arbetet mot mobbning på Stadsskolan. Det är viktigt att 
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studera vilka brister som kan finnas i arbetet mot mobbning då bland annat vissa insatser har 
visats öka mobbning och kränkningar bland elever i skolor.  
 

 

Tolkningsram 

Programteori 

 Programteori kommer att användas för att förklara hur likabehandlingsarbetet ska utformas 
utifrån Stadsskolans likabehandlingsplan och likabehandlingsteam. Programteorin kommer att 
presenteras i logiska modeller där aktivitet, insats, syfte med insats och förväntat utfall 
tydliggörs. Programteori kommer även utformas utifrån intervjuer som hålls med 
likabehandlingsteamet på Stadsskolan. Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras i 
logiska modeller.  
 Programteori innebär att framställa en orsaksmodell som sammanbinder förutsättningar 
och åtgärder till en kedja av observerade och tänkta utfall. För att återge programteori brukar 
ett diagram presenteras, även kallad en logisk modell (Blom, Morén & Nygren 2011). 
Programteori förklarar varför ett program förväntas fungera och en logisk modell illustrerar 
programteorin. Programteori kan förklaras med tesen; om x genomförs med eller för 
programdeltagarna, kommer y att förändras. Vad som förväntas att förändras förklaras 
genom programteorin. Mellan x och y behöver det finnas evidens eller några väletablerade 
länkar som stöttar målet med programteorin. En välgenomförd programteori visar även på det 
faktum att förändring sker i flera olika steg (Wilder research, 2009).  
 Logiska modeller utformade efter programteori är ett systematiskt och visuellt sätt att 
presentera ett program med dess underliggande antagande och teoretiska grunder. Det är en 
ritning av vad och hur forskaren tror att ett program kommer att fungera. Logiska modeller 
bidrar till att förklara, dela, diskutera och förbättra programteorin. Syftet med logiska 
modeller är att använda dessa som verktyg för programplanering, ledning och utvärdering 
(The W.K. Kellogg Foundation, 2001). Inom programteori förekommer enkla och 
komplicerade logiska modeller. Med en enkel logisk modell menas att orsakssamband återges 
linjärt gällande fem kategorier, förutsättningar, processer, utfall, effekter och påverkan. Den 
här sortens modell ger en tydlig bild av det övergripande syftet med en intervention och viktig 
vägledning för genomförandet samt valet av utvärderingsvariabler. En risk med den enkla 
logiska modellen är att den kan utelämna viktiga faktorer som bidrar till de observerade 
utfallen och interventionens betydelse kan överskattas som orsak till förändringen. Vidare 
riskerar den enkla logiska modellen att ge uttryck för en enda förändringsteori istället för att 
visa på olika parters synsätt för vad ett önskvärt resultat är (Blom, Morén & Nygren 2011). 
 Komplicerade logiska modeller kan vara användbart om interventioner genomförs av flera 
olika verksamheter, har samtidiga orsaksförlopp eller om interventioner har olika alternativ 
för hur orsaksförloppen ser ut. Att intervention genomförs av olika verksamheter innebär att 
de utförs på olika platser och med styrning från flera olika håll. Utmaningen för de aktörer 
som bedriver interventionen består i att uppnå samsyn gällande planering, metoder samt 
utvärdering av interventionen. Då en intervention har samtidiga orsaksförlopp förekommer 
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det två eller flera samtidiga orsaksförlopp för att intervention ska lyckas. Det blir därför 
viktigt vid utvärderingen av interventionen att inte utelämna någon av dessa orsaksförlopp. 
Vid alternativa orsaksförlopp kan interventionen bli komplicerad då utfallet kan bero på olika 
orsakssamband. De alternativa orsaksförloppen är ofta kontextbundna och det blir därför svårt 
att säga vad som gäller generellt (Blom, Morén & Nygren 2011). 
 

Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 

  
 Skolverkets allmänna råd kommer att ligga till grund för analysen av de programteorier 
och logiska modeller som byggs upp utifrån Stadsskolans likabehandlingsplan samt från de 
fokusgruppsintervjuer som har genomförts med skolans likabehandlingsteam.  
 
 Förebyggande insatser. Kartläggning av verksamhetens förhållanden ska göras av den 
egna verksamheten (Skolverket, 2012). I kartläggningen är det viktigt att uppmärksamma 
olika diskrimineringsgrunder dvs. direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier. Faktorer som kan riskera att öka kränkningar, 
trakasserier eller diskriminering i verksamheten kan upptäckas genom en kartläggning av 
exempelvis schemaläggning, gruppindelning, urval och indelning på grund av kön eller etnisk 
tillhörighet. En kartläggning om hur barnen och eleverna själva uppfattar sin situation är 
viktigt i det förebyggande arbetet. I enlighet med Skolverkets tidigare utvärdering av metoder 
mot mobbning minskar trakasserier och kränkande behandling om verksamheten har som 
rutin att kartlägga barnen och elevernas egen uppfattning.  Om insatser planeras utifrån den 
analys av kartläggning som har genomförts kommer risker för diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling att avvärjas. Det förväntade resultatet av denna insats är att förebygga 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  
 För att förebygga och förhindra kränkande behandling ska en plan upprättas årligen. Det är 
viktigt att barn, elever, personal och vårdnadshavare är och har varit delaktiga i upprättandet 
av planen (Skolverket, 2012). Personal, barn, elever och vårdnadshavare ska aktivt bli 
informerade om planens innehåll och det är viktigt att planen är tillgänglig för alla. Syftet med 
denna insats är att verksamheten ska kunna agera effektivt om ett barn eller en elev upplever 
sig vara trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Planen ska innehålla konkreta mål 
och beskrivningar av årets förebyggande insatser utifrån kartläggningarna. Vidare ska det 
anges vem som ansvarar för insatser och hur insatserna ska följas upp. Det är lämpligt att 
samla rutiner för hur ett systematiskt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling ska bedrivas. Det är bra om rutinerna återspeglar både akuta och långsiktiga 
åtgärder. Syftet med planens innehåll är att kunna förebygga och förhindra kränkande 
behandling av barn och elever. Genom att ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling bland barn och elever bör de få möjlighet att diskutera och analysera vad 
jämlikhet, jämställdhet, trygghet och rättvisa innebär för dem. Syftet med detta är att barn och 
elever som deltar i eller söker till verksamheten ska ha samma möjligheter och rättigheter. 
Genom att upprätta en årlig plan där alla individer på skolan har varit delaktiga i upprättande 
förväntas kränkningar bland barn och elever att minska.  
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 Åtgärdande insatser. Skolverkets utvärdering visar att på skolor som hade ett 
antimobbningsteam var förekomsten av kränkningar och mobbning lägre än skolor utan 
antimobbningsteam (Skolverket, 2012). Om ett antimobbningsteam bestående av 
undervisande lärare och personal från elevhälsan utses kommer dessa personer att kunna 
arbeta för att åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet med 
denna insats är att det ska finnas goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att verksamheten ska kunna 
förvissa sig om att åtgärderna leder till att kränkningarna upphör och inte upprepas måste 
åtgärderna följas upp och utvärderas. För att eventuellt förändra de åtgärder som finns eller 
sätta in nya insatser ska verksamheten dokumentera de åtgärder, den uppföljning samt den 
utvärdering som görs. Syftet med denna insats är även att berörda parter ska få insyn i ärendet 
och på detta sätt öka rättsäkerheten. När en elev upplever sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling ska vårdnadshavare omedelbart informeras. Andra tänkbara åtgärder vid dessa fall 
är återkommande samtal med berörda elever, vårdnadshavare och personal som har 
kompetens för uppgiften samt att öka observationer vid olika tillfällen. För den som har blivit 
kränkt eller de elever som kränker kan en assistent eller resursperson sättas in och dessa 
elever kan även få hjälp av skolkurator eller skolpsykolog. En omorganisation i och av 
grupper kan även bli aktuell. Syftet med ovanstående är att det ska finnas tydliga rutiner då en 
elev har blivit utsatt för kränkande behandling. Om dessa åtgärder sätts in förväntas 
trakasserier och kränkningar att upphöra.      
 
 

 

Metod 

Litteratursökning 
 Litteratursökningen genomfördes den 5:e mars 2014 i databaserna Social Services 
Abstracts, Swepub och Summon. Artiklarna skulle handla om mobbning och vilka insatser 
mot mobbning som finns. För samtliga sökningar gjordes ingen avgränsning för när studierna 
publicerades men vid sökningarna angavs att de som publicerades senast skulle visas först. 
Både nationell och internationell forskning var av relevans i sökningarna. De avgränsningar 
som gjordes var att endast ta med artiklar från vetenskapligt granskade publikationer och 
artiklar i fulltext. De sökord som användes i sökningarna var elevhälsa, skolsociala åtgärder, 
mobbning, mobbning insatser, skola mobbning och bullying abuse. 
 Inklusionskriterierna för de nio första sökningarna var att de skulle vara skrivna på 
svenska, att de var vetenskapliga publikationer samt att de skulle finnas tillgängliga online. 
För de tre sista sökningarna var inklusionskriterierna att de var internationella (ej svenska), att 
de fanns tillgängliga online samt att de var vetenskapliga publikationer (på engelska peer 
reviewed).  
 Sammanlagt hittades 187 artiklar, varav elva togs med i sammanställningen. När 
sökningen på ”bullying, abuse” gjordes sållades de artiklar bort som inte handlade om 
riktlinjer för hur mobbning ska arbetas mot.  
  



10 
 

 
 

Datainsamling 

 Denna studie är delvis en kvalitativ dokumentstudie och delvis baserad på 
fokusgruppsintervjuer. Dokument från Skolverkets allmänna råd och Stadsskolans 
likabehandlingsplan studerades samt analyserades. Första fokusgruppsintervjun med 
Stadsskolans likabehandlingsteam genomfördes den 23:e april 2014 i personalrummet på 
Stadsskolan för att se hur teamet arbetar mot mobbning. Fem pedagoger från 
likabehandlingsteamet närvarade under intervjun som varade i ca 60 minuter. Tre av 
medlemmarna i teamet hade inte möjlighet att närvara under intervjun då de var kallade till 
andra möten. Kuratorn och samordnaren, vilka var två av dem som inte kunde medverka vid 
första intervjun, ansågs vara centrala aktörer i skolans arbete mot mobbning och därför valdes 
det att genomföras en intervju med dem för att få med deras tankar och åsikter. Intervju med 
kurator och samordnare genomfördes den 29:e april 2014 i kuratorns rum på Stadsskolan och 
varade i ca 60 minuter. Under de två fokusgruppsintervjuerna deltog båda författarna varav en 
författare var moderator och den andra skrev anteckningar. Båda intervjuerna spelades in med 
hjälp av inspelningsutrustning från Örebro universitet. Transkribering av den första 
fokusgruppsintervjun genomfördes torsdag 24/4-14 och transkribering av den andra intervjun 
genomfördes onsdag 30/4-14. Med hjälp av programteori byggdes olika logiska modeller upp 
utifrån de olika dokumenten samt utifrån intervjuerna som genomfördes med personal på 
skolan. Dessa logiska modeller jämfördes sedan för att se likheter och skillnader i hur de 
anser att arbetet mot mobbning ska bedrivas.  
 Urvalet för fokusgruppsintervjuerna med likabehandlingsteamet på Stadsskolan baserades 
på vilka personer som främst arbetar mot mobbning på Stadsskolan.  Ett så kallat strategiskt 
urval tillämpades då specifika personer var relevanta för studiens forskningsfrågor (för mer 
information om strategiskt urval, se Bryman, 2008).     
 Fokusgrupper består av en grupp individer som under en begränsad tid ska diskutera ett på 
förhand bestämt ämne (Wibeck, 2010). Samtalet leds av en moderator som driver frågorna 
framåt och även lyfter fram nya aspekter i ämnet. Moderatorn ska inte ses som en intervjuare i 
traditionell bemärkelse utan syftet med fokusgrupper är att deltagarna ska diskutera fritt med 
varandra. Fokusgruppsintervju som metod kan dels användas för att studera innehåll, så som 
gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, tankar, uppfattningar och argumentationer och dels för 
att studera själva interaktionen mellan gruppmedlemmarna. Hur idéer och kunskap formas 
och används i en specifik kontext kan visas genom användandet av fokusgrupper. Genom att 
deltagarna kan ställa frågor till varandra och därmed gemensamt utveckla tankegångar kan 
komplexa och svåra ämnen lättare undersökas än i enskilda intervjuer. Fokusgruppsintervju 
som metod var att betrakta som lämplig i denna studie då anti-mobbningsarbete är ett 
komplext och svårt ämne, vilket medför att ämnet behövde lyftas i en gruppintervju med de 
som arbetar mot mobbning på skolan. Vid enskilda intervjuer med personalen i 
likabehandlingsteamet skulle endast bilden av hur de var och en för sig såg på mobbning 
framträda. Med grund i att studiens syfte var att studera hur likabehandlingsteamets arbete 
mot mobbning ser ut var fokusgrupper att föredra eftersom en bild av teamets gemensamma 
syn på sitt arbete framträder. 
 Som ett första steg i förberedandet av studiens fokusgruppsintervjuer upprättades en 
intervjuguide (Se bilaga 2). Innehållet i en intervjuguide är centrala frågor och teman som 
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tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien (Dalen, 2007). Områdesprincipen 
kan användas när en intervjuguide ska utformas och med detta menas att intervjun inleds med 
allmänna frågor i förhållande till frågor som är mer känsliga kring ämnet. Intervjuguiden kan 
utformas på olika sätt beroende på om formen är strukturerad eller ostrukturerad (Wibeck, 
2010). I en strukturerad intervjuguide för fokusgruppintervjuer bör fem olika typer av frågor 
ingå; öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande 
frågor. Öppningsfrågorna syftar till att deltagare ska bli bekanta med varandra, känna att de 
hör ihop med varandra och med andra ord söka gruppkohesion. Dessa frågor bör handla om 
fakta istället för åsikter och attityder. Frågorna används vanligtvis inte i analysen. 
Fokusgruppsintervjun på Stadsskolan innehöll dock få öppningsfrågor då deltagarna i 
likabehandlingsteamet var bekanta med varandra och hade träffats ett flertal gånger. 
Introduktionsfrågor är till för att presentera ämnet som deltagarna sedan ska diskutera och 
dessa frågor kan även ge möjlighet för deltagarna att reflektera över egna erfarenheter kring 
ämnet (Wibeck, 2010). Övergångsfrågor används för att föra samtalet vidare till diskussionens 
nyckelfråga och dessa syftar till att deltagarna ska se ämnet i ett större perspektiv. 
Nyckelfrågorna är de viktigaste frågorna för analysen och ska vara 2-5 stycken och fokus 
under intervjun ska ligga på dessa frågor. Avslutande frågor används för att runda av 
intervjun. Genom dessa frågor kan deltagarna få uttrycka sina slutgiltiga åsikter och en 
reflektion över hur diskussionen har förts kan ges. Moderatorn avslutar med att summera 
intervjun och frågar därefter varje deltagare om de anser att någonting bör betonas särskilt 
eller istället tonas ner.  

Analysmetod 

 En kvalitativ textanalys låg som grund för denna studie. Widén (2009) skriver att kvalitativ 
textanalys är lämplig som metodansats när skriftliga dokument ska studeras. En kvalitativ 
textanalys kan genomföras i fyra olika steg; att identifiera analysens problem, att välja vilka 
texter som ska analyseras, att skapa analytiska teman och att göra en detaljerad analys. I 
början av denna studie identifierades analysens problem som sedan formulerades i syfte och 
frågeställningar. Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar valdes dokument som 
var relevanta att analysera. För att nå mer kunskap kring valt ämne utfördes en 
litteratursökning där resultatet kategoriserades i analytiska teman såsom mobbning, arbete 
mot mobbning och brister i arbetet mot mobbning. Som fjärde steg i den kvalitativa 
textanalysens utfördes en detaljerad analys där dokumenten Skolverkets allmänna råd, 
Stadsskolans likabehandlingsplan samt transkriberingen från intervjuerna med 
likabehandlingsteamet kategoriserades i logiska modeller. Dessa dokument jämfördes sedan 
med varandra för att se eventuella likheter och skillnader.   
 
 

Etik 

 Vid insamlingsarbetet avseende fokusgruppsintervjuerna behövdes etiska överväganden 
göras. För deltagarna i fokusgrupperna kunde det upplevas som utlämnande att inför sina 
kollegor behöva berätta om hur de ser på skolans arbete mot mobbning. En risk med 
fokusgrupper skulle kunna vara att deltagarnas egentliga åsikter inte kommer fram då de inte 
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vill komma i konflikt med kollegiet. Stadsskolan är den enda 7-9 skolan i Mellanstad och 
därför riskerade anonymiteten att bli hotad. Skolans namn och kommunens namn är fingerade 
för att värna om deltagarnas anonymitet.   
 Utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (u.å) är det viktigt att respondenterna får 
information om studiens syfte, deltagarnas uppgift samt att det är frivilligt för dem att 
medverka. I inledningen av båda intervjuerna informerades medlemmarna i 
likabehandlingsteamet om att studiens syfte var att studera likabehandlingsteamets arbete mot 
mobbning och att detta sedan skulle jämföras mot skolans likabehandlingsplan, Skolverkets 
allmänna råd samt med aktuell forskning. Medlemmar i likabehandlingsteamet fick 
information om att det var frivilligt för dem att medverka i intervjun och att deras uppgift 
under intervjun var att svara på frågor om deras arbete mot mobbning.  
 Vidare måste information, enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (u.å), ges till 
respondenterna om att deras samtycke krävs samt att de själva avgör hur länge de vill delta 
och på vilka villkor de medverkar. Om respondenterna inte längre vill delta i studien får de 
inte utsättas för otillbörliga påtryckningar. Vid intervjuerna på Stadsskolan fick medlemmar i 
likabehandlingsteamet var och en ge sitt samtycke till intervjun efter att de har hört studiens 
syfte samt vad deras uppgift kommer att vara. I samband med detta informerades 
likabehandlingsteamet om att de när de ville under intervju fick avbryta sitt deltagande samt 
på vilka villkor de medverkade.  
 I studien bör det, enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (u.å), inte finnas 
beroendeförhållanden mellan forskare och respondenter, och om det gör det måste det finnas 
en medvetenhet kring vilka beroendeförhållanden som kan föreligga. Studien skrevs på 
uppdrag av Stadsskolan då en av författarna till denna studie genomförde sin 
verksamhetsförlagda utbildning på skolan under höstterminen 2013. Ett särskilt 
beroendeförhållande kan därför föreligga. En diskussion om detta beroendeförhållande har 
förts mellan författarna under skrivprocessen, vilket har ökat medvetenheten kring en 
eventuell partiskhet. I och med att studien är skriven på uppdrag av Stadsskolan kan det finnas 
ett intresse för författarna att presentera en studie som talar för Stadsskolan då studien ska 
återges till skolan. En ytterligare aspekt med denna uppdragsstudie kan vara att skolan har valt 
vad som ska studeras och därmed kan deltagarna i intervjuerna förbereda sig på ett sätt som 
kan påverka resultatet. Det kan finnas en risk för att deltagarna vill framställa sitt arbete mot 
mobbning på ett positivt sätt snarare än ett sätt som återspeglar verkligheten och detta är något 
som författarna har haft i åtanke under arbetets gång.          
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Resultat av programteoretisk analys 
 
Stadsskolans likabehandlingsplan 
 
 De programteorier och logiska modeller, gällande Stadsskolan, som har utformats är 
baserade på den likabehandlingsplan som återfinns på Stadsskolans hemsida.  
 

 Förebyggande insatser. Om mentorer/lärare bestämmer placering i klassrummet och utser 
grupper vid grupparbeten kommer det att bidra till elevernas trygghet på skolan (modell 1). 
Mentor ska vid terminsstart och fortlöpande vid behov informera eleverna om vilka regler 
som gäller i matsalen. Dessa regler ska vara tydliga och bidra till en ökad trygghet bland 
eleverna på skolan (modell 2). En tredje förebyggande insats för att öka elevernas trygghet på 
skolan är vid idrottssituationer. Idrottslärare ska utse lagen i lagidrott och det ska finnas 
möjlighet till enskilt omklädningsrum och enskild dusch (modell 3). Om pedagoger eller 
annan personal återkommande har samtal om respekt, hänsyn, vänskap och relationer med 
eleverna kommer tryggheten bland eleverna öka (modell 4). Kuratorn ska genomföra social 
kartläggning och sociogram. Syftet med social kartläggning och sociogram är att förebygga 
kränkningar (modell 5).  I de fem första logiska modellerna är det förväntade utfallet att 
förebygga kränkningar bland elever.  
 
 
Modell 1                           
 
Aktivitet                  Insats               Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 2 
 
Aktivitet                  Insats               Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insatser i 
klassrummet 

Lärare/mentor 
bestämmer 
placering i 
klassrummet 
 
Pedagogerna utser 
grupperna vid 
grupparbeten 
 
 

Elever ska känna 
sig trygga 

Förebygga 
kränkningar 
 

Insatser i 
matsalen 

Tydliga regler för 
eleverna som 
informeras av 
mentor vid 
terminsstart och 
fortlöpande vid 
behov 

Elever ska känna 
sig trygga 

Förebygga 
kränkningar 
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Modell 3 
 
Aktivitet                  Insats               Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 4 
 

Aktivitet                         Insats               Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 5 
 

Aktivitet                          Insats               Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tillvägagångssätt vid likabehandlingsfall. För att motverka fortsatt kränkande 
behandling när en elev har blivit kränkt av en annan elev ska enskilda samtal med parterna 
genomföras av likabehandlingsteamet, mentor ska kontakta vårdnadshavare, 
likabehandlingsteamet ska följa upp ärendet efter en vecka och mentorn ska ha tre 
uppföljningssamtal med de berörda eleverna. När ärendet avslutas ska föräldrar kontaktas. 
Förväntat utfall med denna insats är att kränkningarna ska upphöra och inte upprepas (modell 
6). 
 

Insatser i 
samband med 
idrottslektion 

Idrottsläraren utser 
lagen i lagidrott 
 
Finnas möjlighet 
till enskilt 
omklädningsrum 
och enskild dusch 

Elever ska känna 
sig trygga 

Förebygga 
kränkningar 
 

Värdegrundssamt
al 
 

Återkommande 
samtal om respekt, 
hänsyn, vänskap 
och relationer 
under lektionstid. 
De kan vara 
planerade eller 
spontana och kan 
genomföras av 
både pedagoger 
och annan 
personal 

Elever ska känna 
sig trygga 

Förebygga 
kränkningar 
 

Social 
kartläggning och 
sociogram 

Kurator genomför 
social 
kartläggning och 
sociogram i år. 7. 

Förebygga 
kränkningar 

Förebygga 
kränkningar 
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Modell 6 
 
Aktivitet            Insats                    Syfte med insats            Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stadsskolans Likabehandlingsteam 

 De programteorier och logiska modeller som är utformade efter Stadsskolans 
likabehandlingsteam är baserade på de intervjuer som har gjorts med skolans 
likabehandlingsteam.  
 
 Förebyggande insatser. Syftet med de förebyggande insatserna som Stadsskolan arbetar 
med för att förebygga kränkningar är att skapa en trygg klassrumsmiljö och målet är att ingen 
elev ska känna sig kränkt. Målet är även att elever ska känna sig trygga och att eleverna får 
möjlighet att prestera sitt bästa. Arbetet bedrivs genom att de har halverat sina klasser för att 
få mindre undervisningsgrupper, eleverna har under vissa lektioner bestämda platser samt att 
läraren delar in eleverna i grupper vid grupparbeten om läraren bedömer att eleverna inte 
klarar av det själva. Det är även viktigt med lärarens ledarskap för att skapa en trygg 
klassrumsmiljö då det är lärarens ansvar att se till att ingen elev blir utsatt för kränkningar i 
klassrummet (modell 7). I matsalsmiljön har skolan, enligt likabehandlingsteamet, i dagsläget 
ingen aktiv insats då det inte finns pedagogisk lunch för lärarna på skolan. 
Likabehandlingsteamet berättar att de inte vet vad som händer i matsalen men att de med 
hjälp av elevrepresentanter, matsalspersonal och elevassistenter kan få en inblick i hur 
matsalsmiljön är. Om det framkommer att elever har kränkt någon annan elev i matsalen tas 
en kontakt med de berörda elevernas föräldrar. Syfte med denna insats är att eleverna ska 
känna sig trygga på skolan (modell 8). Under idrottslektionerna har eleverna tillgång till 
enskilda omklädningsrum och dusch ifall de är i behov av det för att slippa bli utsatta för 
bland annat kränkningar. Idrottslärarna delar in klasserna i grupper som skiljer sig från de 

Insats då elev 
blir kränkt av 
annan elev 

Enskilda samtal för 
aktuella elever med 
likabehandlingsteamet 
(LBT) 

Mentor kontaktar 
vårdnadshavare för de 
aktuella eleverna 

LBT följer upp ärendet 
med berörda parter efter 
en vecka 

Mentor har tre 
uppföljningssamtal 
(ett/vecka) 

Mentor kontaktar berörda 
föräldrar när fallet 
avslutas 

Motverka 
fortsatt 
kränkande 
behandling 

Att kränkningarna 
upphör och inte 
upprepas 
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andra gruppindelningarna som finns på övriga lektioner för att alla elever ska få möjlighet att 
nå sina bästa möjliga resultat. Det förväntade utfallet med insatserna är att elever ska känna 
sig trygga på skolan (modell 9). En annan förebyggande aktivitet på Stadsskolan är temadagar 
med elever där de exempelvis får göra värderingsövningar eller titta på film med efterföljande 
diskussion i syfte att förebygga kränkningar bland eleverna på skolan. Syftet är även att elever 
ska lära sig när de har agerat fel samt vad det innebär att ta hänsyn och tolerera olikheter. Det 
förväntade utfallet är att elever ska befinna sig i en trygg skolmiljö (modell 10).  
 Likabehandlingsteamet berättar att de har två elevrepresentanter från varje klass för att 
personalen på skolan inte har möjlighet att se och höra allting som sker på skolan. 
Elevrepresentanternas uppgift är därmed att vara ögon och öron för likabehandlingsteamet. 
Det finns dock inget krav på att elevrepresentanterna ska ingripa om någonting händer, de ska 
endast förmedla detta vidare till likabehandlingsteamet. Vidare är även syftet med denna 
insats att elevrepresentanterna ska medverka i utvecklingen av likabehandlingsarbetet (modell 
11). Likabehandlingsteamet tillsammans med rektorn reviderar och kommenterar den 
likabehandlingsplan som årligen upprättas innan den publiceras på kommunens hemsida. 
Denna plan har som syfte och mål att förebygga och förhindra kränkningar. Vidare är syftet 
att personal ska arbeta likartat samt att all personal ska veta hur de ska agera vid ett 
kränkningsärende (modell 12). Det finns ingen avsatt tid för att ha värdegrundssamtal med 
eleverna men vid behov kan denna insats tillämpas. Likabehandlingsteamet uppger dock att 
lärarna har en uppgift att prata om värderingsfrågor inom alla ämnen (modell 13). Sociogram 
syftar till att ge en överblick på kamratrelationer, hur eleverna trivs i skolan och med personal. 
Denna insats genomförs av kuratorn under höstterminen med elever i årskurs 7 och går ut på 
att elever får svara på enkätfrågor om kamratrelationer. Vidare ger sociogrammen kuratorn en 
möjlighet att träffa var och en av eleverna på skolan (modell 14).     
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Modell 7 
 
Aktivitet  Insats               Syfte med insats                 Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 8 
 
Aktivitet  Insats               Syfte med insats                 Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insatser i 
matsalen 

LBT: Ingen aktiv 
insats för att skapa 
en tryggare miljö i 
matsalen då de 
inte längre får äta 
pedagogisk lunch 
 
KS: Ingen specifik 
insats men 
matpersonal 
meddelar 
skolpersonal och 
sen tas kontakt 
med föräldrar till 
de berörda 
eleverna 

KS: Trygga elever KS: Trygga elever 
 

Insatser i 
klassrummet 

Likabehandlingste
am (LBT): 
Halverade klasser 
 
LBT: Vissa 
lektioner har 
elever bestämda 
platser men inte 
alltid 
 
Kurator, 
samordnare (KS): 
strävan efter att 
lärare ska 
bestämma 
placering 
 
LBT: 
Gruppindelning 
vid grupparbeten 
görs oftast av 
lärare men ibland 
får elever 
bestämma själva 
KS: strävan efter 
att lärare ska 
bestämma grupper 

LBT: Skapa en 
trygg miljö 
KS: skapa lugn 
arbetsmiljö  

LBT: Att ingen 
elev ska uppleva 
sig kränkt 
KS: trygghet för 
elever där de 
känner att de kan 
göra sitt bästa 
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Modell 9 
 
Aktivitet  Insats               Syfte med insats                 Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 10 
 

  Aktivitet                           Insats               Syfte med insats                 Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temadag LBT, KS: 
Temadag där 
elever till exempel 
tittar på film och 
för en diskussion 
om den eller har 
olika 
värderingsövninga
r 
 

LBT: Förebygga 
kränkningar 
 
KS: lära elever när 
det inte är rätt 
 
KS: Lär sig ta 
hänsyn och 
tolerera olikheter 
 
KS: få verktyg för 
att veta hur de ska 
handla i olika 
situationer 

KS: Trygga elever 
i en trygg miljö 
 

Insatser i 
samband med 
idrottslektion 

LBT, KS: Eget 
omklädningsrum 
och dusch 
 
LBT: särskilda 
gruppindelningar  
 
LBT: det finns 
ingen aktiv insats 
för killarnas 
omklädningsrum 
då det är två 
kvinnliga 
idrottslärare 
 
 

LBT: Eleverna ska 
få möjlighet att 
prestera sitt bästa 
 
KS: Trygga elever 

LBT: Målet är att 
elever ska få sina 
behov 
tillgodosedda för 
att slippa bli 
utsatta 
 
KS: Trygga elever 
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Modell 11 
 

  Aktivitet                           Insats               Syfte med insats                 Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 12 
 

 Aktivitet                           Insats               Syfte med insats                 Förväntat utfall 
 
 
,,,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 13 
 

 Aktivitet                           Insats               Syfte med insats                 Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevrepresentante
r 

LBT, KS: 
Elevrepresentanter 
- två elever i varje 
klass som utses av 
eleverna 

LBT, KS: 
Eftersom personal 
på skolan inte ser 
allt som händer 
behöver de hjälp 
av elever som kan 
vara deras ögon 
och öron  
 
KS: att 
elevrepresentanter
na ska medverka 
när 
likabehandlingsarb
etet ska utvecklas 

LBT, KS: 
Elevrepresentanter
na ska förmedla 
vad som sker på 
skolan till 
likabehandlingstea
met 

Likabehandlingsp
lan 

LBT, KS: En plan 
upprättas av 
likabehandlingstea
met tillsammans 
med rektorn 

LBT: Förebygga 
och förhindra 
kränkande 
behandling 
 
KS: Personal 
förhåller sig till 
riktlinjer och att 
personal arbetar 
likartat. All 
personal vet vad 
som ska göras om 
en kränkning sker 

LBT: Förebygga 
och förhindra 
kränkande 
behandling 
 
KS: Trygg miljö 
bland elever 
 
KS: Eleverna vet 
att de vuxna tar 
kränkningar på 
allvar 

Värdegrundssamt
al 

LBT: 
Värdegrundssamta
l används inte 
regelbundet men 
kan tillämpas vid 
behov 
 
KS: 
Värdegrundssamta
l används i mån av 
tid. Innehållet 
styrs av elevernas 
behov 

KS: trygga elever i 
en trygg miljö 

KS: trygga elever i 
en trygg miljö 
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Modell 14 
 

Förebyggande aktivitet      Insats               Syfte med insats                 Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Åtgärdande insatser. Vid händelse av att en elev blir kränkt av en annan elev ska det, 
enligt likabehandlingsteamet på Stadsskolan, skrivas en kränkningsanmälan och sedan förs 
enskilda samtal med berörda elever. Vidare menar kuratorn och samordnaren för 
likabehandlingsteamet att samtal ska hållas med den som har anmält kränkningen. Vid 
samtalen är det viktigt att den utsatta eleven får höras först för att tydliggöra vad som har hänt 
och vem som har gjort vad. Ansvarig för dessa samtal bör vara en ur likabehandlingsteamet 
som inte tillhör samma enhet på skolan som den utsatte eleven går i. Syftet med samtalen är 
att eleven som har kränkt ska förstå att den har handlat fel och därmed ska kränkningen 
upphöra. Syftet är även att elever inte ska behöva känna sig rädda i skolan (modell 15). Om 
kränkningar inte upphör kommer nya samtal att hållas med berörda elever. Vårdnadshavare 
kommer att kontaktas och bli kallade till samtalen där även rektorn medverkar. 
Likabehandlingsteamet menar att eleverna tydligare ska förstå allvaret i kränkningar då 
vårdnadshavare och rektor deltar i samtalen. Syftet är även med dessa samtal att eleven som 
har kränkt ska förstå att den har handlat fel och därmed ska kränkningen upphöra. Om 
kränkningen inte upphör kan den polisanmälas om den anses vara av sådan grad (modell 16). 
 Uppföljning av kränkningsärenden eller konfliktärenden sker genom samtal med de 
berörda eleverna. Ansvarig för dessa uppföljningssamtal är mentor till de berörda eleverna 
och syftet är att elevernas ska må bra i skolan och målet är att se till att kränkningarna och 
konflikterna har upphört (modell 17). Alla kränkningsärenden ska dokumenteras för att 
informationen ska finnas skriftlig. Genom att dokumentera alla kränkningsärenden kan det 
urskiljas om en elev är mer förekommande än andra och om allvarliga samtal behövs hållas 
med denne elev. Vidare är syftet att kunna se vad som har gjorts och sagts under 
kränkningsärendet. Dokumentationen ligger även till grund för den statistik som årligen 
sammanställs över kränkningsärenden (modell 18). Om en elev blir mobbad av ett flertal 
elever ska enskilda samtal hållas med berörda elever. Kuratorn kan även arbeta med grupper 
som har denna problematik. Syftet med enskilda samtal är att eleverna inte ska kunna 
”gömma sig bakom gruppen” och målet med insatsen är att mobbningen ska upphöra. 

Social 
kartläggning och 
sociogram 
 

LBT: ej insatta i 
denna insats 
 
KS: social 
kartläggning 
används inte 
 
KS: sociogram 
genomförs i 
årskurs 7. 
Eleverna får svara 
på frågor om 
kamratrelationer 

KS: Att se över 
kamratrelationer, 
hur elever trivs i 
skolan och hur de 
trivs med vuxna 
 
KS: att elever inte 
ska känna sig 
utanför 

KS: Ingen ska 
behöva vara 
utanför 
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Likabehandlingsteamet berättar att de inte har arbetat med dessa insatser i stor utsträckning då 
de inte har problem med mobbning på skolan (modell 19).   
 
 
Modell 15 
 
Aktivitet                  Insats                Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 16 
 
Aktivitet                  Insats                Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 17 
 
Aktivitet                  Insats                Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insats när elev 
blir kränkt av en 
annan elev 

LBT, KS: En 
kränkningsanmäla
n görs 
 
LBT, KS: 
Enskilda samtal 
med den utsatte 
eleven och med 
den elev som har 
kränkt 
 
KS: Samtal med 
anmälaren, ofta en 
personal på skolan 

LBT: Den elev 
som har kränkt ska 
förstå att den har 
handlat fel 
 
KS: Trygg 
arbetsmiljö, elever 
ska inte behöva 
känna sig rädda i 
skolan 

LBT, KS: Att 
kränkningen ska 
upphöra 

Insats vid fortsatt 
kränkning trots 
samtal 

LBT, KS: Samtal 
med 
vårdnadshavare, 
rektor och berörda 
elever 
 
KS: En 
polisanmälan kan 
även göras 

LBT, KS: Den elev 
som har kränkt ska 
förstå att den har 
handlat fel 
 

LBT, KS: Att 
kränkningen ska 
upphöra 
 

Uppföljning efter 
kränkning eller 
konflikt 

LBT, KS: Samtal 
med de berörda 
eleverna 

LBT: Eleverna ska 
må bra i skolan 

LBT, KS: Se till 
att kränkningen 
eller konflikten 
har upphört 
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Modell 18 
 
Aktivitet                  Insats                Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 19 
 
Aktivitet                  Insats                Syfte med insats               Förväntat utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Analys av resultat 
 Det är att betrakta som att Stadsskolan, i teorin, har en strukturerad och tydlig 
ansvarfördelning och arbetsordning vid kränkningsärenden. I skolans likabehandlingsplan 
framgår det tydligt hur personal på skolan ska agera vid ett likabehandlingsärende. 
Likabehandlingsteamet samtalar enskilt med berörda elever och mentor kontaktar 
vårdnadshavare till de aktuella eleverna. Efter en vecka följer likabehandlingsteamet upp 
ärendet med berörda parter och mentor har sedan tre uppföljningssamtal. När ärendet avslutas 
kontaktas berörda vårdnadshavare igen och meddelas att ärendet är avslutat. Detta 
tillvägagångssätt överensstämmer med det som likabehandlingsteamet berättar vid 
intervjuerna. Det framkom inte av intervjuerna med likabehandlingsteamet att mentor ska ha 
tre uppföljningssamtal med berörda elever, dock förklarade de att ansvaret för ärendet läggs 

Dokumentation LBT, KS: 
Dokumentation 
vid 
kränkningsärenden 

LBT, KS: Att 
information finns 
nerskriven för att 
kunna få en 
överblick 
 
KS: Kunna se vad 
som har gjorts och 
sagts 
 
KS: För att 
sammanställa 
statistik 

LBT, KS: 
Upptäcka om en 
elev är frekvent 
förekommande i 
kränkningsärenden 

Insats då en elev 
blir mobbad av 
flera personer 

LBT, KS: 
Enskilda samtal 
med den utsatta 
samt med de som 
mobbar. Kuratorn 
kan även arbeta 
med grupper som 
har denna 
problematik. 
Vårdnadshavare 
kopplas in 

LBT: Syfte med 
enskilda samtal är 
att elever inte ska 
kunna ”gömma sig 
bakom gruppen” 

LBT: Att 
mobbningen ska 
upphöra 
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över på mentorn efter det första uppföljningssamtalet. Likabehandlingsteamet tillägger att 
”om kränkningarna inte upphör genomförs fler samtal med eleverna, även vårdnadshavare 
och rektor kommer att kopplas in”. Detta tillvägagångssätt vid kränkningsärenden kan enligt 
Flygare et.al (2011) minska den sociala mobbningen bland flickor. Stadsskolans 
tillvägagångssätt vid likabehandlingsärenden styrks av Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 
2012) som skriver att tänkbara åtgärder vid kränkande behandling är återkommande samtal 
med elever och vårdnadshavare. Dessa samtal ska ledas av personal som har kompetens för 
uppgiften. Även Thornberg (2009) betonar vikten av att ett nära samarbete mellan skolan och 
vårdnadshavare för en bättre skolmiljö. Likabehandlingsteamet förklarar att de kontaktar 
vårdnadshavare så fort ett kränkningsärende aktualiseras, vilket enligt ovanstående forskning 
kan leda till en bättre skolmiljö. Det finns en samstämmighet mellan Stadsskolans 
likabehandlingsplan, intervjuerna med skolans likabehandlingsteam, Skolverkets allmänna råd 
(Skolverket, 2012) samt med aktuell forskning. I likabehandlingsplanen och under 
intervjuerna med likabehandlingsteamet framkom det dock inte vem som är ansvarig för att ta 
kontakt med mentor för att säkerställa att uppföljningssamtalen har ägt rum och därmed går 
det inte med säkerhet att säga att teorin omsätts i praktiken. Flygare et.al (2011) förklarar att 
det är av stor vikt att antimobbningsarbetet är välstrukturerat och att det finns en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning i skolorna. Det kan därmed vara av vikt att Stadsskolan ser över sina 
rutiner vid uppföljningssamtal för att uppnå ett välstrukturerat antimobbningsarbete med 
tydlig roll- och ansvarsfördelning i praktiken.   
 Likabehandlingsteamet på Stadsskolan förklarar att de dokumenterar alla 
kränkningsärenden med syfte att informationen ska finns nerskriven för att tydliggöra vad 
som har sagts och gjorts i ärendet samt för att sammanställa statistik. I likabehandlingsplanen 
nämns dock inte vilket syfte dokumentationen av ett kränkningsärende har. Skolverkets 
allmänna råd (Skolverket, 2012) menar att syftet med att dokumentera kränkningsärenden ska 
vara att eventuellt förändra de åtgärder som finns och att dokumentationen bidrar till 
rättsäkerheten bland de inblandade parterna. Det kan tänkas att dokumentationen som sker vid 
kränkningsärenden på Stadsskolan bidrar till en ökad rättsäkerhet samt att dokumentationen 
kan ligga till grund för uppföljningen av åtgärder, detta är dock inte något som tydligt 
framkommer under intervjuerna. Flygare et.al (2011) menar att med hjälp av dokumentation 
kan mobbning bland pojkar minska då dokumentationen bidrar till att anti-mobbningsarbetet 
blir välstrukturerat.  
 Det går att se en viss roll- och ansvarfördelning i Stadsskolans insatser för de utsatta 
områden som omnämns i likabehandlingsplanen. Det är tydligt förankrat i 
likabehandlingsplanen vilken roll undervisande lärare ska ha i både klassrum och under 
idrottslektion och i matsal. Under intervjuerna med likabehandlingsteamet framkommer det 
att undervisande lärare inte alltid bestämmer placering i klassrummet eller gruppindelning vid 
grupparbeten trots att det tydligt finns beskrivet i likabehandlingsplanen att lärare ska 
bestämma både placering och gruppindelning. Personalen i likabehandlingsteamet är 
medvetna om att matsalen är en särskild utsatt miljö för eleverna men att de inte har möjlighet 
i dagens läge att ha aktiva insatser där då exempelvis pedagogisk lunch inte längre finns på 
skolan. Huruvida skolan ska ha pedagogisk lunch eller inte är ingenting skolans personal 
bestämmer över. De som beslutar om pedagogisk lunch bör ta socioemotionella aspekter i 
beaktande. Westling Allodi (2013) skriver att under de senaste åren har utbildningssystemet 
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alltmer präglats av byråkratisering, kontroll, standardisering och ökad konkurrens. På grund 
av detta riskerar socioemotionella aspekter och värderingar att hamna i skymundan och bli 
åsidosatta. Det kan därmed tänkas att likabehandlingsteamets arbete mot mobbning begränsas 
av något de själva inte kan påverka. Likabehandlingsteamet uttryckte under 
fokusgruppsintervjuerna att ”om matsalssituationen gick att organisera på något annat sätt så 
skulle nog vårt arbete kunna bli bättre”, vilket kan vara ett uttryck för att personal upplever 
att de inte har möjlighet att arbeta på de sätt de önskar.  
 På Stadsskolan finns insatsen elevrepresentanter och deras roll är, enligt 
likabehandlingsteamet, att ”de ska vara ögon och öron och säga till om de ser något som inte 
är ok”. Syftet med insatsen är att förmedla information till personal då de vuxna på skolan 
inte har möjlighet att se allting som händer i exempelvis skolmatsalen. Vidare är meningen att 
elevrepresentanterna ska medverka i utvecklingen av likabehandlingsarbetet, dock har detta 
inte genomförts ännu men det är inplanerat till läsåret 2014/2015. I likabehandlingsplanen 
framkommer dock inte uppgifterna för elevrepresentanterna eller vilket syfte dessa har. Det 
som framkommer i planen kring insatsen är vilka elever på skolan som är elevrepresentanter. 
På grund av otydlighet i likabehandlingsplanen kan det finnas en eventuell risk att 
elevrepresentanterna uppfattas som aktörer. Flygare et.al (2011) skriver att det har visat sig att 
insatser där elever får vara aktörer kan öka mobbning bland pojkar. Det kan tänka sig att 
eftersom elevrepresentanternas roll inte är tydliggjord i planen kan eleverna ta på sig 
uppgiften att vara aktörer. Likabehandlingsteamet förklarar att elevrepresentanternas uppgift 
är att förmedla information till de vuxna, de ska därmed inte ingripa vid bland annat 
kränkningar. Dock kan det tolkas som att elevrepresentanterna är aktörer då de har en tilldelad 
roll i likabehandlingsarbetet. Med forskningsläget i beaktandet finns det en risk för att 
insatsen elevrepresentanter kan öka mobbningen bland pojkar på Stadsskolan. 
 Likabehandlingsteamet tillägger att det under nästa läsår finns planer på att 
elevrepresentanterna ska delta i hur det förebyggande arbetet ska se ut. Flygare et.al (2011) 
skriver att en insats som är effektiv för att minska fysisk mobbning bland flickor är att 
eleverna själva är med i det förebyggande arbetet. Att elevrepresentanter på Stadsskolan ska 
få bli mer delaktiga i planeringen av det förebyggande arbetet mot mobbning kan alltså ha en 
eventuell positiv effekt för att minska mobbning bland flickor. Syftet med 
elevrepresentanterna på Stadsskolan är, enligt likabehandlingsteamet, att de dels ska vara med 
i planeringen av det förebyggande arbetet och att de dels ska vara aktörer genom att förmedla 
information om bland annat kränkningar som sker till vuxna på skolan. Utifrån aktuellt 
forskningsläge är insatsen med elevrepresentanter positiv för det förebyggande arbetet men 
kan riskera att vara negativ om eleverna innehar en roll som aktörer. Vidare kan en negativ 
konsekvens av insatsen med elevrepresentanter vara det McMahon, Reulbach, Keeley, Perry 
och Arensman (2012) skriver gällande statusdynamiken mellan mobbare och mobbningsoffer. 
Det kan uppstå situationer där elevrepresentanter är selektiva med vilken information de 
förmedlar till likabehandlingsteamet och där information gällande en elev med hög status som 
kränker en elev med lägre status undanhålls. Det kan förmodligen vara svårt för en elev i 
årskurs 7-9 att ”anmäla” en elev som anses ha hög social status, då det eventuellt kan innebära 
en risk för sin egen status.  
 En förebyggande insats som nämns i Stadsskolans likabehandlingsplan är 
värdegrundssamtal. Samtal om respekt, hänsyn, vänskap och relationer ska under lektionstid 
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genomföras återkommande av antingen undervisande lärare eller annan personal. Samtalen 
kan vara planerade eller spontana. I intervjuerna med likabehandlingsteamet framkommer 
dock att personalen på skolan inte arbetar med detta i den utsträckning de egentligen vill. De 
värdegrundssamtal som eventuellt äger rum sker endast om det finns ett särskilt behov för 
detta i en särskild grupp elever eller i en skolklass. Insatsen är därmed inte en förebyggande 
insats på skolan trots att likabehandlingsteamet egentligen önskar att de skulle ha mer tid till 
att arbeta med denna insats. Westling Allodi (2013) skriver att på grund av den 
byråkratisering som sker i skolan riskeras socioemotionella aspekter att hamna i skymundan. 
Bristen på tid för värdegrundsarbete på Stadsskolan kan vara en effekt av att socioemotionella 
aspekter inte prioriteras inom utbildningssystemet. För att arbeta med värdegrundsfrågor har 
Stadsskolan en eller två temadagar per termin där eleverna får göra olika värderingsövningar. 
Detta överrensstämmer med Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2012) som förespråkar att 
det ska ges möjligheter för elever att diskutera attityder, normer och relationer för att minska 
kränkningar bland elever. I detta värdegrundsarbete är det dock viktigt att beakta det Flygare 
et.al (2011) lyfter fram om hur lektioner för social kompetens kan öka mobbning bland 
flickor. Flygare et.al (2011) menar att övningarna kan uppfattas som konstruerade och larviga 
och kan ibland bidra till att vissa elever känner sig utsatta. Det kan tänkas att övningar ger 
bättre effekt om personalen känner sig trygg med dessa och har haft tid till att förbereda hur 
övningen ska genomföras. Detta är något som likabehandlingsteamet uttrycker ”man måste ju 
känna sig trygg med övningen för att eleverna ska tycka att det blir bra”. 
 Social kartläggning och sociogram nämns som förebyggande insatser i Stadsskolans 
likabehandlingsplan. Pedagogerna i likabehandlingsteamet hade dock bristfällig information 
om social kartläggning och sociogram. Kuratorn förklarade att de inte arbetar med social 
kartläggning men att kuratorn utför sociogram under årskurs 7. Syfte med sociogrammen är, 
enligt kuratorn, att få en överblick gällande elevernas kamratrelationer, trivsel i skolan samt 
trivsel med vuxna. Syftet är även att se till att ingen elev känner sig utanför i skolan. 
Skolverkets allmänna råd (2012) menar att analysera social kartläggning där elevernas egen 
uppfattning om sin skolsituation efterfrågas kan minska trakasserier och kränkande 
behandling. Stadsskolans insats sociogram kan liknas vid det Skolverkets allmänna råd (2012) 
skriver om social kartläggning då det är elevernas egen uppfattning om skolsituationen som 
efterfrågas i sociogrammen och detta kan därför betraktas som en förebyggande insats. Det 
som Arseneault, Bowes och Shakoor (2010) skriver om mental ohälsa bland mobbningsoffer 
styrker att det är viktigt med förebyggande insatser för att förhindra att elever ska behöva 
uppleva mental ohälsa orsakat av mobbning. Skolkuratorn på Stadsskolan lyfter fram den 
möjlighet hon får till enskilda samtal med varje elev på skolan då sociogrammen ska 
genomföras. Forskning betonar att det är viktigt att relationen mellan personal och elever är 
god för att eleverna ska ha ett positivt socialt beteende i skolan (Thornberg, 2009; Westling 
Allodi, 2013). Det kan betraktas som att Stadsskolans årliga sociogram kan bidra till en 
förbättrad relation mellan kurator och elever på skolan och på det viset stärka elevernas 
positiva sociala beteende i skolan.  
 Om en elev blir mobbad av andra elever förs enskilda samtal med berörda elever av 
likabehandlingsteamet på Stadsskolan. Teamet betonar att det är viktigt att samtal sker 
individuellt och i direkt anslutning till varandra för att eleverna inte ska kunna gömma sig 
bakom gruppen men även för att eleverna inte ska få möjlighet att prata ihop sig. Om behovet 
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finns kan personal från likabehandlingsteamet, främst kuratorn, arbeta med grupper av elever 
exempelvis en skolklass. Under de båda intervjuerna med personal från likabehandlingsteamet 
framkommer dock att ”vad vi vet så har vi inte någon som är utsatt för mobbning. Enligt 
gamla termen mobbning så var det 3 procent per skola som var utsatt men vad vi vet så finns 
det inte här”. De arbetar därför inte med mobbningsärenden då de upplever att de inte har 
mobbning på skolan. Eftersom det, enligt likabehandlingsteamet, inte förekommer mobbning 
på skolan kan det tänkas att skolan har ett strukturerat sätt att arbeta förebyggande men även 
åtgärdande vid kränkningsärenden. Flygare et.al (2011) skriver att en central del i arbetet mot 
mobbning är att alla individer på skolan strävar åt samma håll och att arbetet är strukturerat. 
Då Stadsskolans likabehandlingsteam uttrycker att skolan inte genomför social kartläggning, 
trots att detta är en insats enligt skolans likabehandlingsplan, samt att det är oklart hur 
uppföljningssamtal vid kränkningsärenden ser ut i praktiken kan strukturen i 
antimobbningsarbetet ifrågasättas. Det är otydligt på vad likabehandlingsteamet grundar sitt 
uttalande om att det inte finns mobbning på skolan. Det genomförs bland annat inte social 
kartläggning på skolan och likabehandlingsteamet uttrycker att de inte har tillräckligt med tid 
för värdegrundsarbete, frågan är då hur likabehandlingsteamet kan ha vetskap om att 
mobbning inte förekommer på skolan.  
 Thornberg (2009) skriver att det är viktigt med gemensamma samarbeten mot samma mål 
för att uppnå god samverkan. Stadsskolans syfte med likabehandlingsplanen är att förebygga 
och förhindra kränkande behandling samt att all personal ska förhålla sig till samma riktlinjer 
och arbeta likartat vid kränkningsärenden. Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2012) menar 
att syftet med en likabehandlingsplan är att verksamheten ska kunna agera effektivt om en 
elev upplever sig trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. En annan tänkbar faktor 
som har bidragit till det i teorin strukturerade arbetet mot mobbning som finns på skolan kan 
vara att skolan har ett likabehandlingsteam som arbetar specifikt med dessa ärenden. 
Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2012) menar att med ett anti-mobbningsteam bestående 
av undervisande lärare och personal från elevhälsan är syftet att det ska finnas goda rutiner för 
att upptäcka och åtgärda kränkande behandling. Även Flygare et.al (2011) skriver att det är 
viktigt att det finns ett kooperativt lag, exempelvis anti-mobbningsteam, då det kan minska 
mobbning bland pojkar men även för att det ska finnas kompetent personal i 
mobbningsärenden.  
 Stadsskolans likabehandlingsteam har ett, i teorin, strukturerat och tydligt arbete mot 
kränkningar, dock är det oklart hur arbetet i praktiken ser ut.   Majoriteten av de insatserna 
som finns vid kränkningsarbetet överensstämmer med skolans likabehandlingsplan, 
Skolverkets allmänna råd samt det aktuella forskningsläget.  
 

 

Diskussion 

Slutsatser 

 Det råder en samstämmighet mellan intervjuerna med Stadsskolans likabehandlingsteam, 
skolans likabehandlingsplan samt Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2012) gällande hur 
tillvägagångssättet vid likabehandlingsärenden ska se ut. Samstämmigheten är dock bristfällig 
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när det gäller de förebyggande insatserna som görs i likabehandlingsarbetet. Det skiljer sig 
främst mellan skolans likabehandlingsplan och vad som framkommit under intervjuerna med 
likabehandlingsteamet.  
 
 

 

Slutdiskussion 

 Det väletablerade arbetssättet vid kränkningsärenden kan vara en anledning till att 
likabehandlingsteamet upplever att det inte finns mobbning på skolan. Eftersom det redan vid 
den första kränkningen finns tydliga rutiner för hur personal ska agera och att personal på 
skolan ser allvarligt på enstaka kränkningar kan det vara anledningar till att kränkningar inte 
upprepas.    
 De förebyggande insatserna mot kränkningar som tillämpas på Stadsskolan är särskilda 
insatser i vissa miljöer, elevrepresentanter, sociogram och värdegrundsarbete. Det råder till 
viss del en bristande samstämmighet mellan likabehandlingsplanen och 
likabehandlingsteamet gällande de insatserna som ska användas i klassrummet. Enligt 
likabehandlingsplanen ska mentor vid alla tillfällen bestämma både gruppindelning vid 
grupparbeten och placering i klassrummen. Det framkom dock under intervjun att detta inte 
alltid var fallet, mentorerna i likabehandlingsteamet berättade att de ibland låter eleverna välja 
både placering och gruppindelning själva. Vad den bristande samstämmigheten beror på har 
inte framkommit men det är viktigt att det som står i likabehandlingsplanen är det som sker på 
skolan. Enligt Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2012) ska vårdnadshavare aktivt 
informeras om rådande likabehandlingsplan och den rådande likabehandlingsplanen ska vara 
tillgänglig för alla som berörs av den. Om arbetet på skolan inte stämmer överens med den 
information vårdnadshavarna får genom likabehandlingsplanen är insynsmöjligheten för 
vårdnadshavarna bristfällig. För elevernas skull är det av stor vikt att planen efterföljs då den 
är framtagen för att förhindra och förebygga att kränkningar sker. Om en elev upplever sig 
vara utanför kan det vara till stor hjälp att mentor tar ett ansvar för både gruppindelning och 
placering i klassrummet då de grupperingar som kan finnas i en skolklass i alla fall tillfälligt 
förändras.  
 Vidare omnämns de förebyggande insatserna social kartläggning och värdegrundssamtal 
som aktiva insatser på skolan. Under intervjuerna framkom dock att social kartläggning inte 
tillämpas alls och att värdegrundssamtal enbart sker vid behov och inte, som det står i 
likabehandlingsplanen, återkommande. En generell tanke som har uppkommit är att 
likabehandlingsplanen gällande de förebyggande insatserna behöver uppdateras, vilket 
kommer att ske innan den 14 oktober 2014.   Det kan dock vara av värde att ha i åtanke vid 
uppdateringen av likabehandlingsplanen att värdegrundsarbete ibland kan upplevas som 
larvigt och till och med öka mobbning. För att värdegrundssamtal ska vara effektiva krävs det 
att mentorer är väl förberedda och har haft möjlighet att lägga ner tid på det, vilket de själva 
uppger att de inte har.  
 Insatsen med elevrepresentanter anser personal på Stadsskolan vara effektiv. 
Likabehandlingsteamet nämner att insatsen med elevrepresentanter ska utvecklas i 
likabehandlingsarbetet. Det är därför av stor vikt att de har i åtanke att det finns risker med att 
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elever ska vara aktörer i likabehandlingsarbete. Det kan vara en fördel för Stadsskolan att 
tydligt förklara vad elevrepresentanternas roll ska vara i likabehandlingsarbetet för att minska 
de risker som finns.  
 En slutsats som har gjorts utifrån den förebyggande insatsen sociogram är att detta är ett 
effektivt sätt för kuratorn att få träffa alla elever enskilt vid elevernas start på Stadsskolan. En 
annan fördel är att det ger en överblick gällande kamratrelationer och trivsel i skolan. 
Likabehandlingsteamet lyfter dock fram att en nackdel med sociogrammen är att dessa är 
ögonblicksverk som sker när eleverna är nya på skolan. Informationen som framkommer 
under sociogrammen kan därmed ge svar på hur situationen ser ut just under det tillfället. 
Sociogrammen tar inte i beaktande att eleverna är nya på skolan och inte är bekanta med 
skolpersonalen. För att kunna använda sociogrammen på ett mer effektivt sätt skulle insatsen 
kunna genomföras två gånger under årskurs 7-9, förslagsvis under höstterminen i årskurs 7 
och vårterminen i årskurs 8. Resultatet kan då jämföras mot tidigare år och möjlighet finns att 
se elevernas eventuella förändringar i kamratrelationer och trivsel på skolan.  
 Likabehandlingsteamet uttrycker att det inte förekommer mobbning på Stadsskolan men 
tillägger att de inte kan se eller veta om allting som sker mellan elever på skolan. Det är 
viktigt att skolpersonal är medvetna om att mobbning förekommer bland elever på skolor och 
att personalen alltid arbetar för att motverka mobbning även om personalen tror att mobbning 
inte förkommer på skolan. Mobbning bland elever kan vara svårt att upptäcka och mörkertalet 
kan därför vara stort. Forskning visar att 7-8 procent av alla elever i Sverige är utsatta för 
mobbning (Flygare et.al, 2011). Med forskningen som stöd är det rimligt att anta att 
mobbning även förekommer på Stadsskolan. Personalen i likabehandlingsteamet nämner som 
tidigare skrivet att de inte kan se allting som sker bland elever på skolan och detta kan 
säkerligen bli ett allt större problem då användandet av sociala medier ökar bland ungdomar. 
Troligtvis förekommer mobbning även i olika sociala medier och i dessa medier har 
skolpersonal förmodligen liten eller ingen insyn. Det är därför svårt att säga att mobbning inte 
förekommer på en skola då mobbning kan ske i olika former och på olika arenor. Om 
skolpersonal anser att det inte finns mobbning på skolan kan det vara särskilt viktigt att arbeta 
ännu hårdare för att upptäcka den. Mobbning är ett problem i skolor och det är de vuxnas 
ansvar att agera!   
 
Styrkor och brister i arbetet 

 En styrka som kan ses i denna studie är att den valda metoden var lämplig för att uppnå 
syftet och få svar studiens frågeställningar. Fokusgruppsintervjuer som metod var adekvat för 
vår studie då likabehandlingsteamet är en etablerad grupp och vårt syfte var att se till 
gruppens syn på sitt arbete. En brist som uppstod under den första fokusgruppsintervjun var 
att tre personer inte hade möjlighet att närvara. Vi valde därför att genomföra ytterligare en 
intervju med resterande, med det var bara två som medverkade. På grund av bortfallet kunde 
vi inte få den gruppdynamik som egentligen råder i likabehandlingsteamet. Bortfallet behöver 
dock inte ha påverkat gruppdynamiken avsevärt då det har framkommit under intervjuerna att 
medlemmarna i likabehandlingsteamet sällan har möjlighet att träffas vid samma tillfälle. Det 
kan därmed tänkas att det inte finns en tydlig gruppdynamik och rollfördelning i teamet. En 
allvarlig brist i arbetet är att en pedagog i likabehandlingsteamet inte har deltagit i någon av 
intervjuerna. Inför den första intervjun hade vi fått informationen om att två stycken inte 
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kunde delta och därför kallades dessa två personer till ett annat intervjutillfälle. Under första 
intervjun visade det sig dock att det var ännu en person som inte kunde delta, men denna 
person kallades inte till det andra intervjutillfället. Vid sammanställningen av resultatet från 
intervjuerna upptäcktes denna brist och vi är medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet 
avsevärt. På grund av tidsbrist har vi inte haft möjlighet att genomföra en tredje intervju för 
att få med denna pedagogs tankar och åsikter om mobbningsarbetet på skolan.  
 Studien kan anses ha relativt god validitet då forskningsprocessen är noggrant redovisad. 
Det är svårt att förklara vilka regler som gäller för att uppnå god kvalité för kvalitativa studier, 
det är istället den unika studiens beskrivning av forskningsprocessen som avgör studiens 
validitet (Patel & Davidson, 2003). I studien saknas både extern reliabilitet och extern 
validitet då en social miljö ständigt är föränderlig vilket innebär att vår studie inte går att 
upprepa med samma resultat. Studiens resultat går inte heller att överföra till en annan social 
miljö då studien utgår från Stadsskolans likabehandlingsplan och likabehandlingsteamets 
åsikter. Bryman (2008) skriver att extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en studie 
kan upprepas och att extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 
generaliseras till andra situationer och sociala miljöer. Studiens validitet och reliabilitet är 
relativt god då det vi har undersökt var det som ämnades undersökas i studiens syfte och 
frågeställningar. På grund av bortfallet anser vi att fullgod validitet och reliabilitet inte har 
uppnåtts då resultatet kan ha påverkats av att en person från likabehandlingsteamet inte har 
deltagit i intervjuerna. Patel och Davidson (2003) skriver att med validitet menas att forskaren 
undersöker det forskaren avser att undersöka och med reliabilitet menas att forskningen har 
genomförts på ett tillförlitligt sätt.   
 Det eventuella beroendeförhållandet mellan Stadsskolan och den av författarna som har 
gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på skolan kan ha påverkat huruvida studien är 
partisk eller inte. Vi ser dock att beroendeförhållandet har utgjort en ytterst liten 
påverkansfaktor då den verksamhetsförlagda utbildningen är avslutad. Det är dock en styrka 
att den andra författaren till den här studien inte genomförde sin verksamhetsförlagda 
utbildning på Stadsskolan då denne författare inte har samma förkunskap om skolan. Detta 
har bidragit till att diskussioner mellan författarna har kunnat äga rum vilket har kunnat bidra 
till ett mer objektivt perspektiv. Det är viktigt att läsaren har i åtanke att denna studie är 
skriven på uppdrag av Stadsskolan, vilket kan har påverkat de slutsatser som har dragits. 
Författarna är medvetna om att det är en uppdragsstudie och vilka konsekvenser detta kan 
medföra. Ansatsen har varit genomgående att skriva en opartisk studie trots de 
beroendeförhållanden som kan ha förekommit.  
 En förklaring till den höga samstämmigheten som kan ses mellan Stadsskolans 
likabehandlingsplan och Skolverkets allmänna råd är att likabehandlingsplanen grundas i 
Skolverkets allmänna råd. För ett ytterligare perspektiv har likabehandlingsteamets åsikter om 
likabehandlingsarbetet på skolan lyfts fram och data har även analyserats utifrån aktuellt 
forskningsläge. Denna studie stärks av att dessa perspektiv belyses och det ger även en 
bredare bild av hur likabehandlingsarbetet på skolan ser ut.     
 Studien har besvarat syfte och frågeställningar men det är viktigt att ha i åtanke att denna 
studie endast är ett ögonblicksverk, då både personalgruppen och elevgruppen på en skola är 
föränderlig. Studiens resultat är baserat på likabehandlingsteamets åsikter om 
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likabehandlingsarbetet på Stadsskolan och resultatet går därmed inte att generalisera för hela 
skolan och inte heller över tid.    
 

Förslag på vidare forskning 

 Under arbetet med denna studie har det framkommit att det saknas forskning på 
skolkuratorns roll i allmänhet. Syftet med studien var från början att fokus skulle ligga på hur 
skolkuratorn arbetar med likabehandlingsarbete men på grund av den bristfälliga forskningen 
kring skolkuratorns roll valde vi att fokusera på hela likabehandlingsteamet. Det som 
framkom under litteratursökningen var att skolkuratorn ofta arbetar i team gällande arbetet 
mot kränkningar och mobbning. Syftet ändrades därför till hur ett likabehandlingsteam arbetar 
mot kränkningar. I och med att det numera är lagstadgat att det ska finnas en skolkurator 
kopplad till varje skola skulle det vara intressant att se vilken betydelse en skolkurator faktiskt 
har.  
 Stadsskolans likabehandlingsplan är utformad med hjälp av Skolverkets allmänna råd och 
det kan vara en förklaring till den höga samstämmigheten mellan dessa två dokument. Det är 
troligt att Skolverkets allmänna råd är en central utgångspunkt för flera skolors 
likabehandlingsarbete. Det vore därför intressant att studera andra skolors 
likabehandlingsplaner för att se ifall dessa skiljer sig markant från varandra. En faktor som är 
särskilt intressant är huruvida anti-mobbningsteamen runt om i Sverige anser om det finns 
mobbning på deras skolor eller inte. Elevernas åsikter om mobbningsfrekvensen är också av 
stor vikt då de har en annan möjlighet till att se vad som händer på skolan.  
 En utveckling som skulle vara intressant att göra på vår studie är att studera i vilken 
utsträckning eleverna själva upplever att kränkningar och mobbning förekommer då 
likabehandlingsteamet upplever att de inte har problem med mobbning. Enligt Statistiska 
centralbyrån (2012) var det 28 procent av eleverna i årskurs 7-9 som upplever att någon i 
deras klass är mobbad, det kan därmed tänkas att det förekommer mobbning även på 
Stadsskolan. Det skulle även vara intressant att studera hur eleverna upplever 
likabehandlingsarbetet och vilken betydelse arbetet har för eleverna.  För att undersöka 
elevernas åsikter om likabehandlingsarbetet på Stadsskolan kan metoden som Cunningham, 
Cunningham, Ratcliffe och Vaillancourt (2009) använde sig av vara lämplig. Genom 
fokusgruppsintervjuer fick ovanstående författare fram eleverna egna tankar och åsikter om 
vilka insatser de anser är behjälpliga mot mobbning. Eleverna på Stadsskolan är en ovärderlig 
källa till kunskap om hur situationen på skolan ser ut och vilka insatser som behövs, därför 
behöver deras åsikter lyftas fram.     
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Bilagor 

Bilaga 1 – informationsbrev 

Hej likabehandlingsteamet på Stadsskolan! 
 
Vi är två socionomstudenter från Örebro Universitet som har fått i uppdrag från kuratorn på 
Stadsskolan att skriva en uppsats om ert likabehandlingsarbete.  I samtal med kuratorn har vi 
kommit fram till att uppsatsens syfte är att jämföra ert sätt att arbeta med 
likbehandlingsarbete, era likabehandlingsplan, Skolverkets allmänna råd för arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling samt aktuell forskning.  
 
Vi skulle vilja träffa er för att genomföra en fokusgruppsintervju där ni får svara på frågor och 
diskutera i grupper hur ni arbetar med likabehandling på Stadsskolan. Deltagandet i 
fokusgruppsintervjun är frivilligt och ni kommer vara anonyma. Eftersom skolans namna 
kommer att publiceras och era namna står med i likabehandlingsplanen som finns tillgänglig 
via kommunens hemsida finns det dock en risk för att anonymiteten blir hotad. I den färdiga 
uppsatsen kommer dock inga namn användas och det kommer därför inte att se vem som sagt 
vad. 
 
Fokusgruppsintervjun beräknas pågå i cirka 60 minuter. Våra förslag på datum och tider är: 
 
Vecka 16 
 
Måndag- onsdag förmiddag eller eftermiddag 
 
Vecka 17 
 
Tisdag-torsdag förmiddag eller eftermiddag 
 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänlig hälsning  
Madelen Karlsson 
Phridha Åberg 
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Bilaga 2 – intervjuguide  

Stadsskolan 23/4 2014 och 29/4-14. Tid- ca 1h.  

 

Öppningsfrågor:  
Vill ni presentera er och vilken roll ni har på skolan och i likabehandlingsteamet? 
Hur ofta träffas teamet? 
Hur utses medlemmarna i teamet? 
 
Ni får avbryta när ni vill och era namn kommer inte att presenteras i arbetet. Får vi spela in 
samtalet?  
 
Introduktionsfråga:  
Vi förklarar syftet med intervjun och hur resultatet kommer att sammanställas.  
 
Övergångsfråga: 
Hur arbetar ni som likabehandlingsteam mot mobbning? 
Vilka ansvarar för att likabehandlingsplanen sammanställs och hur går ni tillväga för att 
informera berörda parter?  
Vad innehåller planen? Hur arbetar ni efter planen? 
 
Nyckelfrågor: utifrån likabehandlingsplanen 

• Matsalen 
• Klassrummet 
• Idrotten 

Vilka insatser har ni för att skapa trygga miljöer på skolan? Vad är syftet och vad är målet 
med dessa insatser? 
 
I er likabehandlingsplan står det att ni arbetar med värdegrundsamtal, hur ser dessa samtal ut?  
 
Hur genomförs social kartläggning och sociogram? Hur använder ni resultatet? 
 
Hur går ni tillväga när en elev blir kränkt av en annan elev? 
Har ni något system för uppföljning och utvärdering av åtgärder? Vem är ansvarig för det? 
Hur dokumenteras ärenden? 
 
Avslutande frågor; 
 Är det någonting ni känner att ni vill tillägga? (varje deltagare måste tillfrågas).  
Hur har diskussionen varit för er?  
Summering, något som bör betonas/ tonas ner? 
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