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På tal om mobbning 

– och det som görs
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Utvecklingsarbete - relationsarbete i skolan
för att stödja arbetet mot trakasserier och kränkande behandling

• Skolområde Söder – 7 skolor
• Ca 60 deltagare (rektorer, fritishemspersonal, 

”team”)
• Utvecklingsarbetet har pågått under 4 terminer
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Vad är mobbning?

En social konstruktion?
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Social konstruktion av mobbning 
Social konstruktion av vad? 

Ian hacking (2000)

1. Någon uppfattar och beskriver ett fenomen som ett socialt 
problem.

2. Det får uppmärksamhet och börjar utforskas mer – omfattningen, 
konsekvenser etc

3. Kategorisering av människor som omfattas av problemet.
4. Människor blir medvetna om problemet – sorterar sig själva och 

andra utifrån detta
5. Problemet växer.
6. Åtgärder som matchar tas fram som svar på problemet.
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Begreppet mobbning etableras

Skolläkaren Peter Paul Heinemann 
(1969)

Konrad Lorenz –
Aggression: dess 
bakgrund och natur

Mobbning - gruppvåld bland 
barn och vuxna
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Forskning om problemet påbörjas

Aggressionsforskaren Dan Olweus (1973)

• 12-14 åriga pojkar
• Enkätundersökning
• Individualpsykologiskt perspektiv
• Omfattningen av problemet
• Orsaker – individuella egenskaper, bakgrund, 
karaktärer

• Mobbning = aggressivt beteende
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Mobbning – ett aggressivt beteende

Definitionen av mobbning

En person är mobbad när han eller hon, upprepade 
gånger, under en viss tid, blir utsatt för negativa 
handlingar av en eller flera personer.

• Upprepade negativa handlingar, över en viss tid.
• Ett aggressivt beteende, att avsiktligt göra någon illa.
• Bygger på obalans i fördelningen av makt – mellan 

förövare och offer.
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Kategorisering av inblandade

• Mobbare – mobbade
• Förövare – offer
• Hackkycklingar – översittare
• Plågare – utsatta

Tillskrivs olika egenskaper

Vilken barnsyn skapas?

Mobbare

Aggressiva, onda, 
elaka

Mobbade

Aggressionshämmade, 
svaga
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Aggressiva personligheter
Aggressiva personligheter 
skiljer sig från de flesta av oss. 
De tänker inte som vi gör och 
de delar inte vår 
omvärldsuppfattning. De 
påverkas och motiveras inte 
heller av samma saker som vi 
gör. Det är faktiskt så att det 
mesta  som vi har lärt oss om 
hur vi ska bete oss inte passar 
in på aggressiva personligheter.

(Simon, 1996)

Mobbaren njuter av att 
plåga sina offer, eftersom 
han stimuleras av att ha 
makt över andra. (Idsöe och 
Roland, 2001)

Mobbaren riskerar att 
utveckla psykopatiska drag. 
En psykopat kan inte botas 
eller ändras. (Idsöe och 
Roland, 2001)

60% av mobbarna kommer 
att ha begått allvarliga 
kriminella handlingar vid 
24 års ålder. (Olweus, 
1991)
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Typifieringar av mobbare

1. Den sadistiska mobbaren 
– en låg grad av ängslan och en dragning till sadism.

2. Den deprimerade översittaren
– låg självbild, gnäller, tjallar, skolkar, slarvar och är 

aggressiv
3. Den agiterade mobbaren

– koncentrationssvårigheter, brist på empati, kräver 
mycket läraruppmärksamhet, uppfattas som 
konstig eller sjuk av sin omgivning 

(Twemlow, 2000)
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Kategorisering av mobboffer
• Passiva mobboffer

– Fysiskt svaga, dålig kroppskontroll, försiktiga, 
känsliga, tillbakadragna, underdåniga 

• Provocerande mobboffer
– Svårt att koncentrera sig, oroliga, häftigt humör, 

hamnar ofta i konflikter, klumpiga, omogna, upplevs 
som besvärliga av omgivningen

Utvecklar skamkänslor, ångest och depressioner. 

Kan leda till självmord.
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Svar på problemet mobbning

1973 – SÖ ger det första direktivet om direkta 
åtgärder mot mobbning

1974 – SIA, mobbning tas upp som problem i 
samband med styrdokument

1980 – Lgr80, begreppet mobbning skrivs in i 
läroplanen
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Svar på problemet mobbning

80-talet – Olweus nya forskningsresultat uppmärksammas
90-talet – ett flertal undersökningar genomförs på uppdrag 

av myndigheter och organisationer – kartlägga 
omfattningen

1995 – Skolverket – ”Mobbningsproblemet uppvisar en 
oroande utveckling i hela den svenska skolan.”

1999 – Skollagen – skärpning av lagtexten, begreppet 
mobbning skrivs in

1999 – Lpo94 – tillägg, ”Ingen i skolan ska utsättas för 
mobbning.”
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Svar på problemet mobbning
2000-talet – Regeringsuppdrag för att åtgärda problemet 

(2002 ”Tillsammans”, 2007 Utvärdering och 
utbildningsinsats)

2006 – ”Likabehandlingslagen”, begreppen 
diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling ersätter mobbningsbegreppet.

2006 – BEO – ny funktion hos Skolverket
2009 – ”Diskrimineringslagen” – ersätter 

Likabehandlingslagen. Förbud mot diskriminering
och trakasserier.

2011 – Ny skollag – Förbud mot kränkande behandling. 
BEO lägg under Skolinspektionen.
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2000-talet – Skolverket stödmaterial och allmänna råd.

2003 – Stödmaterial och vägledning för arbetet mot mobbning och 
kränkande behandling

2004 – Allmänna råd – För arbetet mot alla former av kränkande 
behandling

2006 – Allmänna råd – För arbetet med att främja likabehandling och för 
att motverka diskriminering och annan kränkande behandling
(ersätter 2004)

2009 – Allmänna råd – För att främja likabehandling och förebygga
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
(reviderade)

2012 – Allmänna råd – Arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling
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Svar på problemet mobbning

2008 – Skolverket, DO & BEO - två handledningar – ”Förebygga 
diskriminering främja likabehandling” (reviderades 2009)

2009 – Fyra publikationer för att sprida kunskap inom området.
2010 – Skolinspektionen kvalitetsgranskar ”Skolors arbete vid 

trakasserier och kränkande behandling” (Mobbningsbegreppet
avsiktligt bortvalt!)

2011 – Skolverket - ”Nolltolerans mot diskriminering och kränkande 
behandling lagens krav och huvudmannens ansvar”

2011 – Skolverket – ”Utvärdering av metoder mot mobbning”
2012 - Skolverket, DO & BEO ger ut handledning, metod för 

kartläggning – Husmodellen och webbaserat verktyg för att 
skriva plan för skolan

2013 - Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar
2013 - Redovisning av uppdrag om s.k. maktlekar
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Svar på problemet mobbning
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Svar på problemet mobbning

FARSTAMETODEN
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Upptäcka och åtgärda mobbning
• Kartläggning, frågeformulär - Olweus
• Rastvaktssystem - Olweus
• Mobbningsteam – Farsta, Friends
• Åtgärdande samtal – Farsta, Friends, (Olweus)

– Definiera mobbning – mobbare och offer
– Överraskningsmoment
– Strukturerade ”behandlingssamtal”, ”allvarssamtal” –

maktobalans
• Sanktioner, t ex time-out - Olweus
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Förebygga mobbning
• Påverka skolmiljön och socialt klimat – Olweus, Friends
• Elever som resurser – Friends, Skolmedling

– Kompisstödjare – kamratfostran?
– Medlare

• SEL- Socialt och emotionellt lärande – SET, StegVis, Lions 
Quest
– Manualbaserade

• Förändra oönskade beteenden/ Social fostran – KOMET, 
SET, StegVis, Lions Quest
– Positiv och negativ förstärkning – Behaviorism
– Karaktärsdaning

• Konfliktlösning - Skolmedling
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Forskningsbaserade???

• Huvuddelen av programmen – låg grad av 
forskningsanknytning (generella hänvisningar, bristfälliga 
referenser, populärvetenskaplig litteratur, ”names-
dropping”, etc)

• Marknadsförs ofta som forskningsbaserade
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Teoretiska utgångspunkter

• Aggressionsforskning
• Inlärningspsykologi (Behaviorism)
• Utvecklingspsykologi 
• Neurobiologisk hjärnforskning

–EQ - Emotionell intelligens
• Konfliktteorier
• Kognitiv beteendeterapi
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Programmens ursprung

• Hantera mobbning i den svenska skolan
• Behandla utagerande barn – Sverige (USA)
• Förebygga drogmissbruk – USA
• Förebygga psykisk ohälsa – USA
• Medla vid brott i rättsliga konflikter – USA
• Skydda barn mot sexuellt utnyttjande och 
förebygga prostitution - USA
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Hur hamnar de i svenska skolan 
– i arbete mot mobbning???

• Starkt krav på skolor! Nolltolerens!
• Presenterar relativt enkla lösningar på komplexa 
problem!

• Slagfärdig marknadsföring!
• Förändrad barnsyn???
• Stark tilltro till extern expertis?
• Behov av kunskap och utbildning – andra perspektiv, 
arbeta utifrån styrdokument.
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Pedagogiska reflektioner
• Vilka konsekvenser får programmen för barns liv och växande?

– Positiv och negativ förstärkning? Sanktioner?
– Behaviorism tillbaka som syn på lärande?
– Kamratstödjare – kamratfostrare? Kamratrelationer och kamratkulturer!
– Maktobalans mellan vuxna och barn – ex åtgärdande samtal

• Vilken syn på barn skapas?
– Aggressiva barn – arga, elaka, onda, stökiga, bråkiga
– Fostran till…? Karaktärsdaning?

• Styrdokument 
– Programmens överensstämmelse?

• Barns rättigheter – barnrättsperspektiv
– Alla barns lika värde och rättigheter? (art 2)
– Barnets bästa i alla ärenden? (art 3)
– Varje barns rätt att leva och utvecklas? (art 6) 
– Varje barns rätt att säga sin mening? (art 12) 
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Centrala begrepp idag

Diskriminering
Ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av 
skäl som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna.

Det är huvudmannen eller personalen som kan göra sig 
skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte 
diskriminera varandra.

(Lyder under Diskrimineringslagen)
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Centrala begrepp idag

Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som 
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev 
för trakasserier benämns det diskriminering.

(Lyder under Diskrimineringslagen)
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Centrala begrepp idag

Kränkande behandling

Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering, 
kränker barns eller elevers värdighet. 

Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av 
en eller flera personer och riktas mot en eller flera.

Kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska 
och återkommande.
(Lyder under Skollagen)
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Centralt begrepp – ”igår”?
Mobbning
En form av kränkande behandling eller trakasserier

En upprepad negativ handling när någon eller några 
medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en 
annan skada eller obehag.

Fotnot: Begreppet mobbning används i några av 
kommentarerna  i detta material men förekommer inte 
längre i författningarna. Eftersom Skolverkets utvärdering av 
metoder mot mobbning handlade om mobbning förekommer 
begreppet ändå i det här materialet.
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Utvecklingsarbete – barns 
relationsarbete

Mål
Utveckla och stödja arbetet mot 
(diskriminering), trakasserier och 
kränkande behandling. I detta arbete ska 
det skapas strategier och utveckla ett 
förhållningssätt för dessa frågor utifrån 
styrdokument och vetenskaplig grund som 
är förankrat på den egna skolan.
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Systematiskt kvalitetsarbete

Kartlägga 

Utveckla
förebyggande
främjande

Utvärdera åtgärdande
arbete

Bärande idéer

Antaganden
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Vetenskapligt förhållningssätt

Görande – Bärande idé – Antagande

Antagande – Bärande idé - Görande
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Bärande idé med utvecklingsarbetet
Utmana en individualpsykologisk barnsyn och få till ett 

perspektivskifte i antaganden om orsaker till att kränkande 
handlingar förekommer bland barn i skolan.
Bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete med vetenskaplig grund i 

forskning om barns relationsarbete snarare än traditionell 
mobbningsforskning.
Bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete förankrat i varje skolas 

egna förutsättningar och villkor.
Bygga utvecklingsarbetet på ett distribuerat ledarskap genom att 

utbilda förändringsagenter och genom rektors aktiva medverkan.
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Antaganden i utvecklingsarbetet
 När människor möts uppstår relationsarbete
 När barn sätts ihop i grupper i skolan organiserar och sorterar de 

sin sociala tillvaro – relationsarbete, relationsprojekt
 Barns relationsarbete är delar av skolans praktik och ständigt 

pågående
 Barns relationsarbete består av både inneslutande och 

uteslutande handlingar
 Inneslutning och uteslutning kan vara konsekvenser av och 

redskap i barns relationsarbete
 Kränkande handlingar är knutna till sociala sammanhang
 Kulturella redskap är viktiga resurser i relationsarbete 
 När människor interagerar skapas regler, koder och rutiner för 

social samvaro
 Barn utvecklas och lär i relationsarbete och i arbetet med att skapa 

kamratkulturer
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Görande i utvecklingsarbetet

1. Lägga grund – antaganden , vetenskapligt perspektiv, 
forskning, styrdokument.

2. Pröva metoder för kartläggning och för att skaffa kunskap 
om barns relationsarbete på den egna skolan.

3. Utveckla metoder för kartläggning med grund i bärande 
idéer och antaganden

4. Kartlägga på den egna skolan
5. Utveckla arbete med grund i kartläggning, bärande idéer 

och antaganden.
6. Revidera plan för trakasserier och kränkande behandling
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Kartläggningsmetod 

•Dokumentera
•Systematisera
•Analysera
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Syftet med kartläggningen

Olika syften = olika kartläggningsmetoder

•Vad ska kartläggas?
•Vad vill vi veta?
•Vad får vi reda på?

Bärande idé med och antagande bakom 
vald metod!!
Hur kan olika metoder komplettera 
varandra?
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Kartlägga barns relationsarbete i skolan
•Relationsprojekt
•Resurser och redskap i relationsarbete
•Kamratkulturer – rutiner, regler och koder
•Kränkande handlingar – kontextuella och 
situerade

•Sociala sammanhang – vardagliga praktiker, 
aktiviteter

• Interaktion och kommunikation
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Lärdomar i utvecklingsarbetet
Rektors medverkan i 
planering, genomförande 
och uppföljning är central
Spridning, förankring och 
utbyte
Utgångspunkt i varje 
skolas egna praktik 
Skapa förutsättningar för 
arbetet på den egna 
skolan
”Hålla i, ut och om” 


