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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att jämföra och se hur de olika antimobbningsprogrammen fungerar 

och vad som skiljer de åt samt hur lärarna upplever dessa antimobbningsprogram. Idag lägger 

skolor/kommuner enorma pengar på att köpa in material och utbildar sina anställda i hur man 

förebygger mobbning och kränkande behandling i skolan. Det framgår i Skolverkets utvärdering 

av olika antimobbningsprogram att skolor/kommuner inte bara använder sig av ett program utan 

köper in flera olika för att få det bästa resultatet, ändå har inte mobbningen upphört i skolorna. Vi 

har därför valt att jämföra två olika antimobbningsprogram, ett program som har sina rötter från 

1985 och som förekommer på ett stort antal skolor både i Sverige, övriga Europa samt USA med 

ett nyare program som utvecklades under andra halvan av 00-talet. Detta program har fått lovande 

kritik och användandet av programmet ökar hela tiden. Båda programmen är utvecklade i Norden. 

Under studiens gång har det även framkommit att det senare utvecklade programmet bygger på 

den forskning som gjorts på det tidigare nämnda programmet. Studien visar att dessa två program 

klarar sig enskilt och inte har något behov av tillägg från andra antimobbningsprogram eller 

liknande modeller om man arbetar med programmet på rätt sätt, alltså utifrån hur programmet är 

uppbyggt. Studien visar även implementeringen av programmet är viktigt så all skolans personal 

arbetar utifrån samma kunskap.  

 

  
Nyckelord: Antimobbningsprogram, Olweus, KiVa. 
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Inledning 

Mobbning har funnits i alla tider och det finns många olika program för att förebygga detta 

problem. Ett och samma barn blir regelbundet och avsiktligen utsatt för något som gör henne eller 

honom ledsen eller illa till mods, den utsatta har även svårt att försvara sig självt mot dem som är 

elaka (Salmivalli, Pöyhönen och Kaukiainen, 2009, s.84). Mobbning kan förekomma i olika former 

och förekommer till störst del under skoltid, vilket gör det viktigt att skolorna arbetar effektivt för 

att motarbeta detta. Mobbning och kränkning förekommer inte bara på skolgården under rasterna 

utan även på de olika sociala medier som finns. Detta gör att mobbning och kränkning inte tar slut 

när skoldagen slutar utan även tags med hem, ett ställe som tidigare har varit elevens trygghet. 

En av författarna har under sin sista verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med 

antimobbningsprogrammet KiVa som är framtaget vid Åbo universitet. Skolan ska då aktivt arbeta 

mot mobbning genom att en gång i månaden ha en lektion där de tillsammans tar upp olika case 

där eleverna själva får tänka och reflektera. Programmet är utformat utifrån att eleverna ska stötta 

den som blir mobbad och aldrig den som mobbar.  

Skolverket jobbar mycket med att motverka mobbning och kränkning, detta står tydligt i 

skollagen. Skolverket är dock kritiska till de olika antimobbningsprogrammen som finns, men 

menar även att det finns bra delar att plocka från varje program. Annika Hjelm som är 

undervisningsråd på Skolverket säger till tidningen Skolvärlden ”Vi kan inte rekommendera något 

av följande program i sin helhet” (Larsson, 2017). Skolverket skriver i sin utvärdering av metoder 

mot mobbning av de skolor de undersökt använde sig inte en enda av dem utav ett program utan 

alla skolor hade kontakt med eller använde sig av delar från olika program (Skolverket, 2011, s.11).  

Skolorna lägger stora pengar på dessa olika program där de enbart verkar fungera i kombination 

med varandra. De program vi valt att undersöka är klara med att det ger bäst resultat om 

programmet används fullt ut och inte i kombination med andra program. Skulle dessa program 

fungera enskilt behöver skolorna/kommunerna inte lägga så stora summor för att förebygga 

mobbning genom att köpa in flera olika program.  
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Bakgrund 

För att förändra de normer och attityder som finns i skolan och för att lösa problemen med att 

barn och elever kränks i skolan instiftade regeringen Lagen om förbud om diskriminering och annan 

kränkande behandling (SFS 2006:67). Denna lag trädde i kraft 1 april 2006, innan dess fanns det ingen 

lagstiftning som hade till följd av skadeståndssanktionerade krav på aktiva åtgärder mot 

diskriminering eller annan kränkande behandling. Från och med den 1 januari 2009 införde 

riksdagen en ny diskrimineringslag (SFS 2008:567), i samband med den nya lagen la man till Åtgärder 

mot kränkande behandling (Rapp, 2014, s.654). 

I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i 3 kap. 16§ framgår det att ett arbete med aktiva åtgärder 

ska göras av utbildningsanordnaren. Det innebär att huvudmannen varje år ska se till att upprätta 

en plan av de åtgärder som behövs för att förebygga kränkande behandling av elever och barn. Där 

ska det framgå åtgärder man planerar att genomföra eller påbörja under läsåret. Detta ska även 

följas upp nästkommande läsår. Uppfylls inte kraven som lagen ställer kan skadestånd ges (Rapp, 

2014, s. 653).  

I skollagen kapitel 6 står det att “En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom 

om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn” Skollag (2010:800), vilket 

betyder att det är lag på att man som lärare eller annan arbetande personal i skolans värld är skyldig 

att anmäla kränkande behandling samt att göra något åt det som sker. Enligt Rigby finns det därför 

många anledningar till varför det är viktigt för föräldrar att veta hur skolor arbetar för att motverka 

mobbning. Rigby fortsätter att skriva att som vi vet så finns det mobbning på alla skolor, men att 

vissa arbetar mer effektivt för att arbeta bort detta (Rigby, 2008, s.149). Han menar att en bra skola 

faktiskt accepterar att det finns mobbning och kränkande behandling och att man inte blundar för 

problemet. En skola som förnekar att detta sker har förmodligen någonting de vill dölja. En bra 

skola ska även känna till vilka typer av elever som finns och vilka det är som ligger i riskzonen för 

att bli utsatta för mobbning. En annan sak som är viktig är att skolan tror på åtgärder som minskar 

mobbningen. Om skolan saknar den tron på åtgärder kommer det även att bli svårt för ett 

åtgärdsprogram att kunna utvecklas där och tror man att mobbning ligger djupt inbäddad i 

människans natur är det omöjligt att genomföra ett antimobbningsprogram (Rigby, 2008, ss. 153–

154). 

För att mobbningen ska upphöra och för att ett antimobbningsprogram skall fungera är det 

viktigt att ta reda på vilken typ av mobbning som finns samt varför vissa barn väljer att mobba 

andra. En undersökning om varför barn mobbar andra har genomförts i Australien och där man 

fick liknande svar av både flickor och pojkar. De vanligaste svaren man fick från undersökningen 

var att de gjorde det för skojs skull, att de var jobbiga eller för att ge igen (Rigby, 2008, s. 45).  

Vi kommer nedan att beskriva de två antimobbningsprogrammen som behandlas i uppsatsen.  
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Antimobbningsprogrammen  

Under vår sista verksamhets förlagda utbildning kom en av författarna i kontakt med KiVa och 

tyckte att programmet verkade spännande. När vi började vår undersökning kom vi fram till att vi 

ville jämföra KiVa med ett annat program. Ett namn som ständigt dök upp var Dan Olweus och 

därför valde vi Olweusmetoden. KiVa är utformat efter Olweusmetoden och vi ville därför se 

likheter och olikheter mellan de två programmen.  

 

KiVa programmet 

KiVa Skola-programmet är en modell som har utvecklats vid Åbo Universitet för att minska 

mobbning. För att få fram information om hur mycket mobbning som förekommer i skola samt 

hur eleverna upplever sin skola använder sig KiVa av webbenkäter, resultaten av enkäterna jämförs 

sedan med andra skolor som använder sig av programmet (Salmivalli, 2009, s.8). Skolorna som 

arbetar efter programmet har ett KiVa-team som består av minst tre lärare eller övriga vuxna på 

skolan. Teamets huvuduppgift är att tillsammans med klassföreståndare utreda de mobbningsfall 

som förekommer till kännedom och det är därför viktigt att innan man startar programmet att 

personalen känner sig redo att ta sig an denna utmaning.  

I programmet ingår tio KiVa Skola-dubbellektioner som är uppbyggda med grupp- och 

mobbningsrelaterade teman med hjälp av diskussioner och övningar. Lektionerna ska främst 

förebygga uppkomsten av mobbning men eleverna ska även bli införstådda med att det ska 

motverka redan eventuella pågående mobbningssituationer som kan finnas. Eleverna ska under 

lektionerna tillsammans diskutera mobbningen på ett mer allmänt plan och inte namnge eller 

diskutera en specifik situation eller elev. Skolteamet och klassläraren utreder de mer akuta fallen 

som finns tillsammans med den mobbade eleven, de elever som har deltagit i mobbningen samt 

några av den mobbade elevens klasskamrater (Salmivalli, 2009, s.48). Ett antimobbningskontrakt 

byggs upp vid varje lektionstillfälle genom att de mest centrala delarna av lektionernas budskap 

sammanfattas i klassens gemensamma regler. När läsåret är slut repeterar man tillsammans 

punkterna och alla regler sammanställs och bildar då klassens egna KiVa-kontrakt (Salmivalli, 2009, 

s.50).  

Vi har i bilaga 1 beskrivit hur en lektion ur KiVa ser ut. 

Modellen har fyra punkter: 

1. “Ett mångsidigt, konkret material - som är riktat såväl till lärare som elever och föräldrar 

2. En virtuell inlärningsmiljö - dataspel, nätmiljö 

3. Hela gruppens påverkan - För att minska och förebygga mobbning poängteras varje elevs ansvar 

för det gemensamma välbefinnandet. För de elever som iakttar mobbningen utan att vara 

inblandade erbjuder programmet medel för att stöda den mobbade, eller att visa att mobbningen 

inte accepteras. 

4. Heltäckande - Programmet innehåller både allmänna och specifika åtgärder (Salmivalli, 2009, s.6). 
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Olweus-metoden 

Syftet med Olweus-metoden är att genom förebyggande och åtgärdande insatser motverka 

mobbning. Programmet innehåller flera olika byggstenar för att parallellt förebygga, upptäcka och 

åtgärda mobbning (Winborg, 1958, s.55) Programmet ska genomföras av rektor och samtlig 

skolpersonal tillsammans med elever och deras föräldrar. En instruktör skall användas vid 

införandet av programmet som sedan utbildar nyckelpersoner bland lärarna, dessa personer håller 

sedan återkommande möten med övrig personal på skolan. Att införa programmet på skolan tar 

18 månader (Winborg, 1958, s.56). För att ta reda på mobbningens former och skala ska eleverna 

fylla i en enkät. Denna utvärdering görs sedan en gång per år för att man ska kunna följa 

utvecklingen som sker på skolan. Detta program kräver stora resurser av skolorna, av personalens 

arbetstid samt att de behövs en positiv attityd från eleverna.  

Olweus-metoden arbetar efter fyra delmål. 

1. Att öka medvetenheten och kunskapen om mobbningsproblem samt undanröja myter om 

mobbning och dess orsaker 

2. Att få lärare och föräldrar att engagera sig aktivt. Detta innebär att de vuxna, åtminstone i viss 

utsträckning ta ansvar för att kontrollera vad som försiggår bland eleverna i skolan 

3. Att utveckla klara regler mot mobbning, följande regler har visat sig ge en god utgångspunkt: 

“Vi ska inte mobba andra” “Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade” “Vi ska vara 

tillsammans också med elever som lätt hamnar utanför”  

4. Att ge stöd och ett bra skydd till mobboffret. Om de andra reglerna efterlevs, utgör det vanligen 

ett gott skydd för elever som lätt blir utsatta för mobbning (Olweus, 1999, ss.47–49). 

Åtgärdsprogrammet bygger även på fyra huvudprinciper som kommit fram utifrån den 

forskning som finns kring utveckling och förändring av problembeteendena. Det är enligt Olweus 

viktigt att försöka skapa en skolmiljö (helst också en hemmiljö) som kännetecknas av värme, 

positivt intresse och engagemang från vuxnas sida och fasta gränser mot oacceptabelt beteende. 

De vuxna ska konsekvent använda någon form av icke-bestraffning och icke-kroppslig påföljd om 

en elev bryter mot det gällande regelsystemet. De sista principerna innebär också ett visst mått av 

tillsyn och kontroll över eleverna aktiviteter. De vuxna i skolan och även i hemmet ska fungera 

som auktoriteter och som positiva rollmodeller (Olweus, 2018, s. 7 – 8). 

För att eleverna ska få en mer förståelse för de principer som finns i programmet så finns det 

en del pedagogiska verktyg man kan ta till. Ett exempel som Olweus-metoden arbetar med är att 

visa en film. Vad som är viktigt att tänka på som lärare eller pedagog är att man bör ha sett filmen 

i förväg och även läst den eventuellt medföljda texten (Olweus, 2008, s.63) 

Det är enligt Olweus viktigt att programmet följs enligt programmets beskrivning. Om detta 

inte görs kan det istället skapa problem på olika sätt. Enligt forskning som har gjorts ger Olweus 

antimobbningsprogram en bra effekt mot mobbning, man menar att om den positiva effekten mot 
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mobbning uteblir har det inget med programmet i sig att göra utan att det har med att 

genomförandet varit ofullständigt. Att följa programmets beskrivning har en avgörande betydelse 

(Olweus, 2018, s.14). 

Olweus menar också att det är viktigt att det finns kriterier och riktlinjer för de 

utvecklingsförlopp som önskas när det kommer till genomförandet. Olweus skriver i 

handledningen: 

  

Det är därför nödvändigt med aktiv uppföljning och tillsyn av de förhållanden och åtgärder som ska 

kvalitetssäkras under implementeringen. Det betyder att det måste utvecklas metoder för att identifiera 

och korrigera möjliga avvikelser från ett eller kanske flera önskvärda utvecklingsförlopp. Utifrån detta 

perspektiv handlar alltså adekvat genomförande om ett återkopplingssystem som måste bringas i 

balans” (Olweus, 2018, s.15). 

 

 Dock kan det vara svårt att precisera ett önskvärt utvecklingsförlopp, och genom det kan det 

då bli problematiskt att se avvikelser när de eventuellt uppstår (Olweus, 2018, s.15). 

Vi har i bilaga 2 beskrivit hur man utifrån handledningsboken i Olweus-metoden använder 

rollspel för att få eleverna att förstå hur mobbning känns och vad mobbning är. 

 

Sammanfattning av antimobbningsprogrammen 

Det som framgår i beskrivningarna om programmen är att det i grunden är uppbyggda rätt lika, 

eftersom KiVa har delvis inspirerats av Olweus-metoden är detta inte konstigt. Båda programmen 

arbetar förebyggande mot mobbning genom att få elever och skolans anställda medvetna om vad 

mobbning är. Genom att diskutera och agera genom rollspel lär sig eleverna och även skolans 

personal hur man ska agera om man ser någon utföra en kränkande behandling. Båda programmen 

använder sig även av enkäter för att hitta den mobbning som är aktuell på just den skolan. Det som 

skiljer programmen åt är hur man arbetar med mobbningen och kränkningarna. I KiVa har man 

strukturerade lektioner som ska genomföras under läsåret medan Olweus-metoden inte har 

strukturerande lektioner men ändå bestämda delar som ska genomföras under ett läsår för att bli 

certifierad eller få behålla sitt certifikat. Vid jämförelsen av dessa program har det som tidigare 

nämnt framkommit att båda programmen är framtagna helt eller delvis utifrån den forskning som 

Dan Olweus gjort sedan 80-talet. Den tidigare forskning som Dan Olweus har gjort kan läsas i 

nästa avsnitt.  
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Forskningsöversikt 

Tidigare forskning  

Ingen tidigare forskning har egentligen gjorts om hur de olika antimobbningsprogrammen 

fungerar jämfört med varandra men det finns studier hur just ett specifikt program fungerar. Den 

närmsta forskningen som gjorts till idag är den utvärdering som Skolverket gjort 2011 

(Skolverket, 2011).  

Det finns däremot mycket forskning om just mobbning och kränkning, det är utifrån dess 

forskning som de olika antimobbningsprogrammen kommit fram.  

Hallberg skriver att när man har studerar effektiviteten av de olika antimobbningsprogrammen 

så har resultatet varit varierande. Hallberg skriver även att fast man använder sig av 

antimobbningsprogram är det att anta att de mest effektiva sättet att förbygga och stoppa den 

aktuella mobbning är att ha en positiv skolmiljö där elever känner sig accepterade för den man är 

och att alla är lika värda (Hallberg, 2016, s.94).  

Hallberg nämner även att det är störst chans att lyckas förbygga mobbning och stoppa 

mobbningen om man som lärare följer de steg som finns i programmet och att man har den 

kompetens som krävs för att kunna göra det. Det krävs även att eleverna är motiverade och 

engagerade att medverka i programmet och dess process (Hallberg, 2016, s.96).  

Det finns en del uppfattningar om mobbning och även myter som visat sig vara felaktiga. En 

av dessa myter är att mobbning skulle vara vanligare i större städer jämfört med mindre orter samt 

att mobbning inte förekommer i stora skolor eller stora klasser. Enligt forskning har dessa myter 

visat sig vara felaktiga (Olweus, 1999, s.15). Rigby (2008) tar upp vem som mobbar vem och menar 

att det finns fall där äldre mobbar yngre men att det huvudsakligen sker i samma åldersgrupper 

mellan barn som går i samma klass (Rigby, 2008, s. 36). Rigby säger även att mobbning inom samma 

kön är mer vanligt än mobbning mellan flickor och pojkar och vice versa (Rigby, 2008, s. 36). 

Varför barn väljer att mobbas har enligt en Australiensk undersökning visat sig bero på olika 

faktorer: de retade mig, för att ge igen, det var roligt, andra gjorde det så jag ville också göra det, för att visa andra 

hur tuff jag är och slutligen för att ta saker av andra barn. (Rigby, 2008, s. 45). 

Var mobbningen sker är platser där det inte befinner sig vuxna, vanligtvis ute på skolgården. 

Forskning som har gjorts visar att mobbning som sker på skolgården oftast sker under den sista 

tiden av rasten, när det återstår cirka fem minuter. Det kan bero på att eleverna är uttråkade och 

att det kan vara lättare att mobbas just då (Rigby, 2008, s. 42). Enligt den studie som Rigby gjort 

där man har intervjuat elever om var mobbningen sker kommer det svar som på skolgården under 

raster, till och från skolan men även i klassrummet (Rigby, 2007, s.182). Han fortsätter i sin studie 

att berätta att även om det sker mobbning i klassrummet är det inte lika hög grad som utanför 

klassrummet, vilket beror på att eleverna är under uppsyn av lärare eller annan vuxen. När det väl 

sker mobbning i klassrummet beror det troligen på att läraren har gått iväg från platsen eller att hen 

är sen (Rigby, 2007, s.184). Korridorer och andra undangömda platser tas även upp av Rigby. Att 
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ha en mer strukturerad rörelse i korridorer och andra platser inne i skolan kan för många vara en 

positiv upplevelse (Rigby, 2007, s. 184). 

Definitioner av kränkande behandling 

Kränkande behandling är ett beteende eller ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, detta 

utan att det är diskriminering utifrån diskrimineringslagen. Det är eleven själv som blir utsatt av en 

kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. Enligt lag måste kränkningen vara tydlig och 

märkbar, den som utför kränkningen måste även vara medveten och förstå att beteendet upplevs 

som kränkande (Skolverket, 2019). Det innebär att både den som kränks och den som kränker ska 

uppfatta situationen och beteendet som kränkande. Är det så att den som kränker inte upplever att 

sitt beteende är kränkande måste den som kränks påtala att beteendet inte är okej och hen önskar 

att det upphör (ibid).  

Skolverket (2019) beskriver att kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och 

riktas mot en eller flera andra. Det kan ske vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 

återkommande. Det kan ske öppet men även i det tysta. Kränkande behandling kan till exempel 

vara ryktesspridning, nedsättande ord men kan även vara fysiskt våld så som slag och sparkar, även 

utfrysning räknas till kränkande behandling (ibid).  

Kränkande behandling behöver ej ske i ”rummet” utan kan även ske på internet, idag finns det 

många olika plattformar där kränkande behandling pågår. Där kan kränkande behandling vara att 

lägga upp bilder/filmer på personer utan dess vetskap eller godkännande som personen inte vill 

ska vara synlig.  

Regeringen (2005) förklarar även kränkande behandling i sin proposition 2005/03:38, de skriver:  

 

Den vanligaste definitionen av mobbning är att ett barn eller en elev är mobbad när hon eller han 

upprepade gånger eller under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera elever. Det är 

en negativ handling när ett barn eller en elev medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga ett 

annat barn eller en annan elev obehag eller skada.  

 

De specificerar även negativa handlingar så som fysisk kontakt som exempelvis knuffar, verbalt 

så som kränkande ord, sprida rykten eller i det tysta genom att utesluta barnet eller eleven från 

gruppen (prop. 2005/06:38, s. 102). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Skolverket (2019) definierar mobbning som en upprepad kränkande handling vilket då tyder på att 

har en elev blivit utsatt en gång definieras det som en kränkning istället för mobbning (Skolverket, 

2019). Skillnaden mellan kränkning och mobbning är att mobbning sker upprepade gånger medan 

kränkningar sker en gång. Mobbning sker inte när det är två relativt jämstarka individer som bråkar 

utan när det är en svagare individ som blir utsatt och som inte kan försvara sig. De teoretiska 

utgångspunkterna vi valt för vår studie är det behavioristiska perspektivet och implementeringen 

av de två programmen på skolorna. 

 

 

Behaviorismen 

I det behavioristiska perspektivet studerar man beteenden och ett begrepp som finns är Skinners 

operant betingning. Grundprincipen med operant betingning är att man förstärker vissa beteenden 

som människor och även djur uppvisar (Lundgren, Säljö och Liberg, 2017, s.213). När man 

förstärker ett beteende vill man på något sätt belöna denne som utför handlingen. Tillslut kommer 

personen som utför handlingen veta att vid varje tillfälle som man gör denna handling kommer 

även en belöning. (Lundgren, 2017, s.213)  

 

Implementering 

Ett program som implementeras mer noggrant får ett bättre resultat än ett program som 

implementeras mindre noggrant (Durlak & DuPre, 2008). När man implementerar ett program 

finns det ett antal olika aspekter av genomförandet. (1) Det finns en trovärdighet till programmet. 

(2) Det finns en dosering av programmet, som visar hur mycket programmet som faktiskt har 

levererats till skolan/platsen. (3) En kvalitet som hänvisar till hur de olika programpunkterna har 

genomförts och om de har gjorts korrekt. (4) Hur deltagarna responderar på programmet. Är det 

intressant nog för att fånga intresset hos “eleverna” under utbildningen. (5)I vilken utsträckning ett 

programs teori kan särskiljas från andra program (Durlak & DuPre, 2008), s.329). 

Olweus-metoden bygger på att man använder programmet till hundra procent och aldrig avviker 

från de punkter som faktiskt finns. KiVa bygger också på att man följer dess punkter och de 

lektioner som är uppbyggda. Punkterna har nämnts ovan (sid.7) där vi har förklarat de två 

programmen. 

I de båda programmen blir de anställda på skolan utbildade för att kunna genomföra 

programmet i fråga och sedan vidareutbildar man ny personal som kommer till skolan. Detta menas 

att den nya personalen skall kunna arbeta med metoden direkt vid anställning. Rigby (2008) menar 

att utbildning av personal är väldigt meningsfullt. Att samla personalen för workshops och olika 

former av seminarier är givande och en bra form för att implementera programmen (Rigby, 2008, 

s.155). Under workshops kan man diskutera olika artiklar, filmer och böcker och man får även tips 

på olika tekniker man kan använda sig av vid mobbningssituationer (Rigby 2008, s.155). I och med 
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att all personal är utbildade i de olika programmen som finns ska det vara enklare att genomföra 

och man lär sig även att se skillnad på mobbning och kränkande behandling. Om man väljer att 

inte följa programmet efter dess intentioner och i överrensstämmelse med programmets 

beskrivning så skulle detta skapa olika problem (Olweus, 2018, s.26). Även Rigby (2008) menar att 

om lärare eller övrig skolpersonal saknar tron på att ett antimobbningsprogram kommer att fungera 

så kommer det bli svårt för att programmet kommer att utvecklas och fungera. Tror man även att 

mobbningen ligger djupt inbäddad i människans natur är det omöjligt att kunna genomföra 

antimobbningsprogrammet (Rigby, 2008, ss.153 – 154).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att ta reda på om KiVa och Olweus-metoden fungerar i sin helhet 

och hur lärare upplever om det blivit någon skillnad sedan de började arbeta med programmen. 

Utifrån Skolverkets utvärdering av metoder för mobbning arbetar alla skolor de undersökte med 

flera olika antimobbningsprogram samtidigt för att uppnå bästa resultat (Skolverket, 2011, s. 11).  

 

Frågeställning: 

 

1. På vilket sätt arbetar man med de två antimobbningsprogrammen enligt lärarna? 
2. Upplever lärarna att arbetet fått effekt på de olika skolorna?  
3. Hur upplever lärarna programmen i sin helhet? 
4. Vilka delar i programmen är viktigast och mindre viktiga enligt lärarna? 
5. Hur var det att implementera programmet enligt lärarna, negativ eller positiv respons? 
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Metod 

Vi valde att besöka två olika skolor i medelstora kommuner i mellersta Sverige. Där intervjuade vi 

tre lärare på vardera skola. Vi valde dessa skolor eftersom vi visste att de arbetar med de två 

antimobbningsprogrammen. 

Genom en av författarnas verksamhets förlagda utbildning fick hon tillgång till 

lärarhandledningen av KiVa-programmet, det är också varför vi valt att jämföra detta program med 

Olweus-metoden. Det sistnämnda programmet var svårare att få tag i vilket ledde till att vi själva 

köpte handledningen.  

Vi valde att göra intervjuer med lärare för att få ett så ärligt resultat som möjligt och att få höra 

hur de själva upplever dessa två program, genom att göra intervjuer kan respondenten svara mer 

fritt än om det till exempel hade varit en enkät.  

Intervjufrågorna går att läsa i bilaga 3.  

 

Urval  
Urvalet av respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Trost förklarar att det innebär att 

man tar vad man råkar finna (Trost, 2010, s.140). Respondenterna blev därför lärare som vi visste 

använde sig av de antimobbningsprogram som vi jämfört i studien. Trost skriver även att 

bekvämlighetsurval är en praktisk metod att använda för att få ett strategiskt urval (Trost, 2010, 

s.140). Bryman skriver likt Trost att urvalet görs utifrån att respondenterna råkar vara tillgängliga 

för forskaren (Bryman, 2018, s. 243).  

Eftersom Olweus-metoden enbart verkar användas av skolor i Stockholms kommun blev 

urvalet rätt självklart. Även valet av skola som använde KiVa var självklart då en av författarna haft 

sin verksamhets förlagda utbildning på en skola som använde sig av just det programmet.  

 

Datainsamling  

Insamlingen av data har skett genom kvalitativa intervjuer, vi valde en semistrukturerad intervju, 

den ger då tillåtelse att avvika från intervjuguiden, processen är alltså flexibel. Bryman skriver att 

kvalitativa intervjuer är det en eftersträvan att låta intervjun röra sig i olika riktningar, detta gör att 

man ser vad respondenter anser är viktigt och relevant (Bryman, 2018, s. 561). 

Genom att ha en semistrukturerad intervju räcker det med att hålla sig till temat men att 

ordningsföljden på frågorna inte behöver komma i den ordning som tänkt, även om det vanligtvis 

ändå blir som planerat (Bryman, 2018, s. 563). 

Vi skapade en intervjuguide med de teman och frågor som skulle ställas, det var även förberett 

med följdfrågor utifrån hur respondenten svarade på vissa av frågorna. Intervjun bestod av 17 

utgångsfrågor där flertal var öppna frågor som gav respondenten möjlighet att själv utveckla svaren 

och ta upp det som denne ansåg vara viktigt och relevant.  
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När intervjuerna gjordes på skola 1 skedde intervjuerna med respondent 1 och 2 i ett enskilt 

rum medan med respondent 3 i skolans fikarum där annan skolpersonal befann sig. Detta verkar 

inte ha påverkat respondent 3 svar på frågorna. När intervjuerna på skola 2 gjordes skedde dessa i 

ett avskilt rum med respondent 4 och 5 medan intervju med respondent 3 skedde i dennes klassrum 

under lektionstid. Under intervjun med respondent 6 blev denne störd av sina elever men detta 

verkar inte ha påverkat de svar som respondenten lämnat under intervjun.  

Hantering av data  

Den data vi insamlat från de sex olika intervjuerna så har alla respondenter anonymiserats, vilket 

innebär att svaren inte går att koppla till en enskild individ. Vid inspelning av intervju nämns inte 

namnen på respondenterna och heller inte namnet på skolan som respondenterna representerar, 

detta gäller även i transkriptionerna av intervjun. Den data vi har insamlat är bevarat så att ingen 

utomstående kan ha tillgång till det. Detta för att behålla anonymiteten för respondenterna.  

Analysmetod 

Då vi valt att göra en kvalitativ undersökning har vi valt att använda oss av en tematisk analys då 

detta är ett vanligt angreppssätt när det gäller kvalitativa data (Bryman, 2018, s.702). Vi har efter 

intervjuerna transkriberat de och anonymiserat respondenterna skapat en tabell för att genom detta 

kunna kategorisera svaren. Tabellen går att se under rubriken Analys. 

Reliabilitet och validitet  

Enligt Bryman kan reliabilitet förklaras att ”reliabilitet handlar om följdriktigheten, 

överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp”. Det finns enligt Bryman tre 

viktiga faktorer när man tar ställning till om ett mått är reliabelt eller inte (Bryman, 2018, s. 208).  

Den första faktorn är stabilitet, det betyder att man ställer sig frågan om måttet över tid är 

tillräckligt stabilt att man kan vara övertygad att resultatet som gäller ett urval av respondenter inte 

varierar. Med andra ord, om man ställer samma fråga med en tids mellanrum till samma 

respondenter ska resultaten inte skilja sig från första gången. Den andra faktorn är intern reliabilitet, 

här är den viktiga frågan om respondentens poäng på någon av indikationerna har en anknytning 

till den poäng denne har på andra indikationer. Den tredje och sista faktorn är 

internbedömarreliabilitet som även kan förklaras som ”överenstämmelse mellan olika observatörer 

eller bedömare”. Det innebär att det är viktigt att i ett forskarlag komma överens om hur man ska 

analysera den data man samlat in. Om inte detta är överenskommet kan skillnaden mellan 

analyserna vara stor (Bryman, 2018, s.208). 

Vid frågan om vad validitet innebär skriver Bryman:  
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Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikationer som utformats i syfte att mäta ett begrepp 

verkligen mäter just det begreppet. Det finns flera olika sätta att bestämma validiteten: ytvaliditet, 

samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppvaliditet och konvergent validitet (Bryman, 2018, s.209).  

 

Både intern reliabilitet och intern validitet är viktigt i arbetet för att tolkning av data sker på 

samma sätt. Bryman skriver att intern validitet är en styrka vid kvalitativa undersökningar eftersom 

arbetet oftast är långvarigt och delaktigheten i arbetsgruppen gör det möjlig för de som utför 

studien att säkerställa en hög grad av överensstämmelse mellan begrepp och observationer 

(Bryman, 2018, s. 465). 

Vi har därför valt att innan vi analyserar den data vi inhämtat, komma överens om hur 

analyseringen ska gå till. Detta för att vi ska få ett sådant lika resultat som möjligt när vi är två som 

analyserar. Eftersom vi gjort en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer är det 

som nämnt ovan en styrka att ha en intern validitet.  

Forskningsetiska aspekter 

Vid forskning är det viktigt att utgå från etiska principer för att respondenterna ska vara trygga med 

att de är anonyma och att de svar som de lämnar hanteras med säkerhet samt att de enbart används 

till forskningssyfte. Bryman (2018) skriver om några av dessa principer:  

• “Informationskravet. Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens 

syfte. Det innebär att bland annat att försökspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt 

och att de har rätt att hoppa av om de så önskar, utan att behöva ange skäl för detta. De ska 

dessutom få reda på vilka moment som ingår i undersökningen.  

• Samtyckeskravet. Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Om någon är minderårig, brukar föräldrars eller vårdnadshavares godkännande krävas.  

• Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas 

med största konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan komma åt dem.  

• Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet.” (Bryman, 2018, ss.170 - 171) 

Detta innebär att det bara är författarna som har tillgång till de inspelade intervjuerna och att de 

hanteras otillgängligt för andra.  
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Arbetsfördelning  

Vi har valt att arbeta mycket tillsammans men även gjort delar av arbetet enskilt. Intervjuerna som 

gjorts med de lärare som använder Olweus-metoden gjordes tillsammans medan intervjuerna med 

lärarna som använder KiVa-programmet gjordes av Ellinor då hon hade sin verksamhets förlagda 

utbildning där samt att hon hade möjlighet att göra intervjuerna under den tid hon arbetade där. 

Arbetet med transkriptionerna har vi delat upp men analysen av det material vi fått har vi gjort 

tillsammans. Syftet och frågeställningen har vi tillsammans kommit på och skrivit. Ellinor har 

mestadels ansvarat för att skriva informationen om KiVa-programmet medan Caroline har ansvarat 

för att skriva informationen om Olweus-programmet men vi har även hjälpts åt i de olika delarna. 

Även om vi inte skrivit alla delar tillsammans så har alltid en diskussion funnits om vad som ska 

skrivas och hur det ska skrivas. Information till vad som ska skrivas har vi till största del inhämtat 

tillsammans.  
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Analys och resultat 

Vi har valt att inte kalla de två kommunala skolorna för sina riktiga namn utan använder oss av 

Skola 1 och Skola 2. Skola 1 använder sig av KiVa och skola 2 använder sig av Olweus-metoden. 

Vi kommer att fokusera på hur skolorna arbetat med implementeringen, vilken/vilka delar som är 

viktigast i programmen samt hur de hanterar mobbningsrelaterade handlingar. Vi har även valt att 

kalla de intervjuande för pedagog 1, 2 och 3 på Skola 1 och pedagog 4, 5 samt 6 på Skola 2.  

Skola 1 - KiVa 

Vilka delar är viktigast och mindre viktiga? 

På frågan om skolan använder sig av programmet fullt ut eller endast delar av det svarar samtliga 

intervjuade pedagoger att de absolut använder sig av programmet fullt ut. Dock så väljer de sedan 

ut delar som de anser att just deras klass är i extra behov av vid det tillfället. När vi sedan frågar 

vilken delar de tycker är viktigast och vilken del som är mindre viktig säger de att alla delar är lika 

viktiga men pedagog 1 och 3 menar att rastvaktsystemet är något man ska lägga ner mycket tid på. 

Den största delen av mobbningen som sker på skolan är inte i klassrummet utan på skolgården och 

på mer undangömda platser, där det kanske inte cirkulerar lärare och övrig skolpersonal hela tiden. 

Skolan arbetar effektivt med det rastvaktsystem som är utformat i handledningen, all personal skall 

bära reflexvästar när de befinner sig på skolgården och vaktar, detta för att det ska bli lättare för 

elever att känna sig trygga och veta vart de kan vända sig ifall de uppstår en situation, även föräldrar 

ska veta att detta är personal som arbetar där. Även Rigby (2007) menar att den största delen av 

mobbningen sker på skolgården under rasterna, skulle en situation uppstå i klassrummet där 

eleverna ändå spenderar större delen av sin skoltid på, är det troligtvis för att läraren är försenad 

eller för att hen var tvungen att gå (Rigby, 2007, ss. 183–184). Pedagog 3 stärker teorin om att 

mobbning sker på undangömda platser och säger att det därför är viktigt att det skall finnas vuxna 

på sådana platser där det lättare kan ske mobbning eller olika typer av konflikter. Pedagog 1 

beskriver det som att det är oerhört viktigt att lärare bekantar sig med skolgården, men att det 

däremot inte klingar särskilt bra med läraruppdraget. Man ska hinna ut på rasterna och samtidigt 

ska man förbereda inför nästa lektion, vilket kan göra alltihop till en istället stressad situation. 

 

Vi följer det här med rastvakter, jag tycker väl att det är självklart att vuxna ska vara ute på 

skolgården, men det rimmar inte särskilt bra med läraruppdraget. Det är svårt tycker jag, 

och ofta blir det stressigt att man ska ut på rast och samtidigt förbereda nästa lektion. Men 

det är såklart jättebra att vi är med på skolgården. Egentligen skulle det kunna vara 

lärarassistenter eller andra som har en bra anknytning till barnen, jag tycker inte att vi helt 

ska vara borta från skolgården, såklart. Huvudsaken är att vuxna är ute och att alla har 
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samma tankesätt. Vi ska även ha reflexvästar och det fungerar ganska bra. Men jag tror att 

västarna är viktigare än man tror. (Pedagog 1) 

 

Vidare diskuterar pedagog 3 även vikten av att diskutera vad mobbning egentligen är tillsammans 

med eleverna. Hur och vad detta kan leda till samt hur man skall förebygga för att det inte ska 

uppstå situationer i skolan. Det är viktigt att ta upp dessa frågor i tidig ålder för att eleverna ska få 

en förståelse i hur man ska bete sig mot varandra. Om eleverna i senare åldrar har blivit påverkade 

av programmet eller inte är svårt att avgöra då skolan “endast” haft detta i tre år. Genom att 

förändra elevernas beteende i tidiga åldrar kommer de förhoppningsvis att vara emot mobbning 

och alltid stå på den utsattes sida.  

Det framkommer inte i intervjuerna om vilken del som är mindre viktig.  

 

Implementeringen 

Skola 1 arbetar med programmet fullt ut och samtliga anställda på skolan vet hur man ska göra och 

bete sig i vissa situationer. Skolan blev en KiVa-skola för tre år sedan (HT-16) och det är KiVa-

teamet som blivit utbildade, det är sedan KiVa-teamet som utbildar övrig personal på skolan. Under 

utbildningar och med hjälp av lärarhandledningen har samtlig personal blivit väl informerade om 

skillnaden mellan mobbning och kränkande behandling. Alla arbetar efter modellen som är 

utformad av KiVa vilket gör att de känner sig trygga och vet att de arbetar mot samma mål. Även 

begrepp och olika termer förklaras samt att man har samma verktyg att arbeta efter. Vad som dock 

varit ett problem är att det kanske ibland har varit oklart om det verkligen har varit frågan om 

mobbning eller om det endast varit en konflikt. Pedagog 1 som själv sitter med i KiVa-teamet 

berättar att de ibland har kommit ärenden som egentligen inte hör hemma där. Teamet har ett 

system att alla kränkningar anmäls till samordnaren som arbetar på skolan och denne skickar sedan 

vidare detta till kommunen. Skolan har ett ansvar och i skollagen kapitel 6 står det att “En lärare, 

förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldigt att anmäla till förskolechefen eller rektorn” 

Skollag (2010:800). Är det däremot upprepade kränkningar eller något annat som skulle tyda på 

mobbning så ingriper KiVa-teamet och gör en utredning på vad som hänt hur de ska arbeta vidare 

med händelserna.  De tre pedagogerna berättar att all personal på skolan känner igen de olika 

begreppen som finns inom mobbning och kränkande behandling och att det är viktigt att alla 

arbetar på samma sätt. Pedagog 3 beskriver att det är skönt att personalen följer den röda tråd som 

finns i KiVa, så att det inte blir några missförstånd. Pedagog 1 som själv sitter med i KiVa-teamet 

berättar att det fungerar väldigt bra, men i vissa fall eller situationer när personal inte vet hur de 

skall arbeta kan det vara lättare att skicka sådant till teamet, när det egentligen inte hör hemma där. 

Därför kan det vara svårt för övrig personal, som inte sitter med i teamet, att förstå vad som ska 

anmälas till KiVa och inte:  
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Alla ärenden är inte KiVa-ärenden. Är det en konflikt mellan två barn är det en konflikt 

och inte mobbning. Det kan vara en utmaning för andra i personalen att förstå detta. Vi 

har ett system på vår skola, alla kränkningar anmäls till vår samordnare på skolan som 

sedan skickar in till kommunen. OM det är upprepade kränkningar eller annat som tyder 

på mobbning, då tar vi upp det i KiVa-teamet (Pedagog 1). 

 

Winborg tar upp att det är viktigt med personalutbildning, vilket är en del i KiVa. Vid skolor 

som på ett framgångsrikt sätt motarbetat mobbning har personalutbildningen både skapat 

förståelse för hur skolor ska arbeta förebyggande och på ett åtgärdande sätt. Utbildningen av 

personalen har bidragit till att hela skolan har samma syn och arbetssätt (Winborg, 2011, s. 28). 

Pedagog 1 svarar också att sedan deras skola började arbeta med programmet så har både elever 

och lärare samma verktyg att arbeta med och därför kan de på ett enklare sätt motverka mobbning 

när alla arbetar likadant. Därför är det kanske extra viktigt att skolan har haft en positiv verkan av 

implementeringen av programmet. På frågan om detta svarar pedagog 3 att det var positiva 

reaktioner när skolan valde att införa programmet på deras skola och att man blev utbildad nästan 

direkt. Dock så är det teamet som blir utbildade och sedan vidareutbildar resten av personalen på 

skolan. Nyanställda på skolan blir utbildade vid första veckan eller tidigt på terminens början.   

KiVa innehåller tio stycken lektionsplaneringar vilket kan vara skönt för lärare och personal att 

falla tillbaka till om man känner att tiden inte räcker till att planera för dessa lektioner på egen hand, 

även om man kanske gör om lektionerna till sina egna är det bra att det finns till hands. Pedagogerna 

svarar alla att de tycker det är skönt att samtliga på skolan arbetar efter lärarhandledningen då man 

vet att alla vet vad som krävs av de anställda och även av eleverna. På frågan vad eleverna tycker 

om programmet, om det är tråkigt eller roligt svarar de att de tror att eleverna tycker detta är kul 

och viktigt men att det måste läggas på rätt nivå för att de ska förstå innebörden. 

 

Har programmet fått en effekt på skolan och fungerar programmet i sin helhet? 

Samtliga intervjuade menar att programmet absolut fått en positiv effekt på skolan och på eleverna. 

De menar på att eleverna har blivit mer medvetna om vad mobbning och kränkande behandling 

kan leda till samt att de känner sig mer trygga över att kunna berätta om någonting sker.  I och med 

att lärarna själva väljer vad som passar bäst att prata om vid specifika tillfällen känner även eleverna 

att de blir lyssnade på och att det leder till bättre relationer. Programmet fungerar i sin helhet på så 

sätt att alla arbetar mot samma mål och att alla arbetar efter den lärarhandledning som finns 

tillgänglig. Begrepp och termer inom ämnet är även de utlärda till de anställda på skolan och man 

vet vart man skall vända sig ifall det uppstår situationer. Pedagog 1 vill ändå tillägga att det har 

funnits perioder där det har varit svårt att få med sig all personal på banan och få dem att förstå 

hur programmet är uppbyggt och hur man skall tänka.  
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Skola 2 - Olweus-metoden 
 

Vilka delar är viktigast och mindre viktiga? 

De pedagoger vi intervjuade på skola 2 är alla väldigt positivt inställda till programmet och menar 

att samtliga delar är viktiga. Efter en stunds betänketid berättar pedagog 3 om en 

mobbningssituation som nyligen skedde på skolan. En elev fick sin jacka sönderklippt av en annan 

elev och hen bestämde sig för att ta reda på vem den skyldige var. Genom att lägga upp en lektion 

där eleverna fick ta del av olika case och där berätta hur de skulle känna i vissa situationer och vad 

som är rätt och fel, trädde den skyldige tillslut fram. Med hjälp av en “mobbningskarta” kan läraren 

visa vart en elev befinner sig och vad denne kan göra för att bättra sitt beteende, liknande det som 

görs enligt behaviorismen. Inom behaviorismen finns ett begrepp som kallas för operant 

betingning vilket betyder att man har lärt sig att ett visst beteende eller handling ger upphov till en 

viss respons, i detta fall av läraren (Whang, 2011, s.42). I och med att eleven i fråga ville hamna på 

den bra sidan av kartan fick denne lära sig att visa ett annat beteende för att nå dit. I detta fall var 

lärarens mening inte att sätta dit eleven på något sätt, utan mer visa att detta inte var okej. Eleven 

har därför fått en form av belöning och förhoppningsvis kommer denne att upprepa ett annat 

positivt beteende i framtiden (Whang, 2011, s.43). Delen som pedagog 3 nämner här är att eleverna 

ska få en medvetenhet om vad mobbning och kränkande behandling faktiskt gör och vad det kan 

leda till. Det är även otroligt viktigt att även vuxna tar lärdom om medvetenheten kring mobbning. 

Hur ska jag göra i denna situation för att det ska lösa sig? Det är viktigt att eleverna i tidig ålder får 

lära sig vad mobbning är och hur det påverkar.  

 

Pedagog 5 nämner att det systematiska arbetet är viktigt, att man hela tiden arbetar förebyggande 

mot mobbning. Det är viktigt att följa de “trender” som finns i samhället och att man som lärare 

hänger med i vad som sker nu. 

 

Implementeringen 
Skola 2 som under cirka nio år varit en certifierad Olweusskola har endast positiva minnen från 

implementeringen av programmet. Pedagog 6 som är nyast av de intervjuade på skolan berättar att 

när hen blev anställd på skolan blev denne direkt utbildad. Under två halvdagar delades gruppen in 

i två grupper och tillsammans fick de se mobbningsrelaterade filmer och sedan diskutera dessa. 

Hen berättar att många blev väldigt tagna av dessa filmer och att man tänkte till ordentligt. Kanske 

hade man själv varit den som blev utsatt för mobbning eller att man var den som faktiskt utsatte 

en annan. Efter utbildningen menar hen att man verkligen jobbar framåt för att förebygga 

mobbningen till ett hundra procent.  
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Har programmet fått en effekt på skolan och fungerar programmet i sin helhet? 

I och med att skolan arbetat med programmet under en längre tid är det svårt att veta hur en 

skillnad gjorts. Men samtliga menar att det absolut fått en positiv effekt, både hos lärare, elever och 

föräldrar. Att man faktiskt arbetar med ett program som har en forskning bakom sig. All personal 

på skolan är insatt i hur programmet fungerar vilket gör det lättare att arbeta med. Programmet 

fungerar absolut i sin helhet och de rekommenderar verkligen detta program till andra skolor, det 

är ett fungerande sätt att förebygga mobbning och har en forskning bakom sig som bevisar det.  

 

Även om det sker en situation ute på gården så går det liksom att rita upp mobbningsringen även där... 

Då vet eleverna tillslut hur allt ser ut. Att längst ute till vänster på ringen är den som utsätter någon 

annan, den ute till höger är den som hjälper till. Om någon gör något dumt eller taskigt så vill man ju 

fråga hur ska du göra för att hamna här på den bra sidan? (Pedagog 6). 

 

Med detta citat från pedagog 6 visar hen tydligt att programmet är utformat för att fungera 

överallt. Det är lätt att arbeta med Olweus-metoden och det är utformat på så sätt att du ska kunna 

använda det i alla typer av sammanhang.  

 

Nedan visas den tabell vi utgått från när vi analyserat den data vi fått utifrån intervjuerna. Vi har 

kategoriserat svaren utifrån de rubriker vi valt.  

 

Pedagog Implementering Hantering av 

mobbning 

Vilken del som är 

viktigast 

Lärares 

upplevelse 

Elevens 

upplevelse 

Följer 

programmet 

fullt ut eller 

bara delar 

eller med 

andra 

program 

1 

(KiVa) 

Positiv, är själv 

med i teamet. 

Vid upprepade 

kränkningar 

går vårt xxx-

team in. 

Rastvaktsystemet, 

självklar att vuxna 

ska vara ute på 

gården. Dock 

stressigt utifrån 

lärarperspektiv. 

Tycker det 

fungerar ganska 

bra. Svårt att få 

med all person 

på banan. 

Tror eleverna 

tycker det är 

tråkigt. 

Använder det 

fullt ut. Men 

inte fel att 

sno idéer från 

andra.  

2 

(KiVa) 

Positiv, fick 

utbildning när hen 

blev anställd.  

xxx-teamet tar 

hand om 

kränkningarna 

som kommer 

upp  

Rastvaktsystemet, 

önskar dock vi 

hade mer 

rastaktiviteter.  

Väldigt bra, 

genomförandet 

är inte svårt att 

mer hur man 

ska få in själva 

Upplever att 

eleverna tycker 

att det är kul. 

Använder 

delar, väljer 

ut då det är 

många olika 

steg. Det 
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lektionen. Bra 

att det finns 

färdiga 

lektioner 

man känner 

just då som 

behöver 

uppdateras. 

3 

(KiVa) 

Positiv respons, 

bra att alla arbetar 

på samma sätt. 

Vi visar oss i 

gömda 

miljöer. Så 

som i 

korridorer 

eller på 

rasterna där 

det annars kan 

ske mobbning. 

Att prata om 

mobbning är 

viktigast, vad de är 

och hur de 

påverkar. Att vi 

som vuxna syns så 

som på raster och 

korridorer. 

Ett enkelt 

program att 

följa, eftersom 

det finns 

lektioner som 

man ska följa 

och inte 

behöver planera 

själv. 

Upplever det 

bra, skillnad på 

hur de är mot 

varandra. De har 

bättre 

konsekvenstänk. 

Fullt ut, men 

upprepar 

urval, det 

som klassen 

behöver 

extra av. 

4 

(Olweus) 

Blandat, men blev 

positivt. 

Arbetar med 

programmet 

till punkt och 

pricka. Jobbar 

med 

målgruppen 

och vad som 

är aktuellt just 

nu. 

Rastvaktsystemet, 

man kan inte 

plocka ut delar. 

Bra, men det 

dyker alltid upp 

nya utmaningar. 

Inga specifika 

lektioner. Men 

eleverna 

upplever det 

bra, att vi jobbar 

med dom. 

Fullt ut, inget 

annat är 

acceptabelt. 

5 

(Olweus) 

Det är bara 

positiva 

reaktioner.  

Eleverna ser 

att vi tar tag i 

saker och 

hinner stoppa 

mobbningen 

innan det 

eskalerar. 

Det systematiska 

arbetet, 

strukturerat på 

olika nivåer. Tror 

på en helhet av 

programmet. 

Bra, det har gett 

tillåtande 

klimat. Hjälper 

att stoppa 

mobbning som 

sker på lång 

sikt. 

Eleverna tycker 

det är intressant 

med olika 

övningar och 

spel. De har 

möjlighet att 

påverka det som 

tas upp.  

Fullt ut. Pärm 

till pärm.  

6 

(Olweus) 

Implementering 

var bra och 

positiv. 

All personal på 

skolan har ett 

ansvar även 

föräldrarna. 

Ser eller hör 

man något tar 

man det vidare 

Att man får 

medvetenhet om 

hur mobbningen 

ser ut. Vem är jag i 

mobbningsringen? 

Det är bra att 

som lärare har 

något att luta sig 

mot. 

Vi har ju inga 

lektioner. Utan 

mer vad 

behöver klassen 

nu. 

Använder 

programmet 

fullt ut.  
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och agerar 

direkt. 

Tabell 1 tabellen visa hur vi kategoriserat svaren utifrån den frågeställning vi har och de svar vi fått i intervjuerna. 
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Sammanfattning av analys och resultat 

Efter att ha intervjuat lärarna verkar det som att samtliga tycker att programmen fungerar bäst 

enskilt. Båda programmen är uppbyggda på liknande sätt, då grunden till båda programmen är 

byggda på Dan Olweus forskning. Vi har även kommit fram till att implementeringen av 

programmen är viktigt så all skolans personal har samma kunskap om hur programmet fungerar 

samt samma kunskap om mobbning och kränkande behandling.  

Utifrån de intervjuer vi gjort och skolor vi besökt har vi även kommit fram till att programmen 

gett ett givande resultat, att mobbningen och den kränkande behandlingen har minskat.  

 

Diskussion 
Nedan kommer vi att diskutera den analys vi gjort av de båda antimobbningsprogrammen samt 

jämföra de svar vi fått från pedagogerna på skola 1 respektive skola 2.  

 

Hur programmen används i skola 1 och 2 

När vi började arbeta med vår studie märkte vi väldigt snabbt att Dan Olweus namn ständigt dök 

upp och att det är hans forskning och teori om mobbning som dyker upp. Även KiVa är grundat 

på Dan Olweus teori. När vi undersökte, läste och intervjuade om de två programmen märkte vi 

att de var lika samtidigt som de ändå skiljer sig markant. Enligt Olweus måste programmet (Olweus-

metoden) följas till punkt och pricka och aldrig avvika från de olika punkter som finns. Skulle man 

dock avvika från programmet kommer det inte att fungera för det syfte det är till för och då beror 

det inte på att programmet inte fungerar. De intervjuade pedagogerna som arbetar med Olweus-

metoden säger att de absolut följer programmet till hundra procent och att det inte finns något 

annat alternativ att följa. De andra pedagogerna som istället arbetar med KiVa följer även de 

programmet till hundra procent, men menar att de kanske inte är helt fel att sno idéer från andra 

program. Dock vill de poängtera att de inte gör det på deras skola, utan att de arbetar endast med 

KiVa. I skolverkets undersökning som gjordes år 2011 framkommer det att inget 

antimobbningsprogram fungerar enskilt, utan måste ta hjälp av ett ytterligare program. Men med 

vår undersökning som vi har gjort framgår det att det visst fungerar att arbeta med ett enda program 

utan att komplettera med ett annat. De är även upplagda på ett oerhört bra sätt för lärare och övrig 

skolpersonal att arbeta med. Lärare kan själva välja hur de vill lägga upp sina lektioner med dessa 

program och de har en väldigt bra grund att falla tillbaka på om de skulle ha svårt att finna tid till 

planering.   

  En viktig sak som de båda skolorna har gemensamt är att samtliga pedagoger svarar att de vet att 

de förekommer mobbning eller kränkande behandlingar, vilket faktiskt betyder att de vet om vikten 

av att försöka motverka problemen och inte blunda för de. Man kan tolka detta som att skolorna 

är ärliga och verkligen vill arbeta emot dessa problem, vilket också enligt Rigby (2008) pekar på att 

det är en bra skola. Det kan även vara ett bevis på att pedagogerna faktiskt är intresserade av att 

förebygga mobbning och kränkande behandling och att de har nolltolerans mot detta. Om de 
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istället hade svarat att det inte fanns någon mobbning på deras skola hade det i så fall inte varit 

någon idé att arbeta med ett antimobbningsprogram (Rigby, 2008, ss.153–154).  

 

Implementering 

Implementeringen av programmen har även den varit i flesta fall positiv och pedagogerna känner 

att det är viktigt att alla arbetar likadant och följer samma arbetssätt som finns. På de båda skolorna 

har ny personal direkt blivit utbildad i programmen, vilket verkar vara något som har betytt mycket, 

både för personal som arbetat där länge men även för de nyanställda. Vad som skiljer programmen 

åt vid implementeringen är att samtlig personal blir utbildad på samma sätt vid Olweus-metoden. 

KiVa utbildar istället ett team som senare vidareutbildar den övriga personalen på skolan. Vad vi 

fått fram är de båda sätten positiva och det sist nämnda alternativet kanske är bäst om tiden är 

knapp att skicka iväg samtliga på utbildning.  

Durlak och DuPre menar att det inte är möjligt att uppnå perfekt eller nästan perfekt 

implementering men att man kan uppnå bra resultat om programmen implementeras runt 60% 

(Durlak & DuPre, 2008). Ut ifrån Durlak och DuPre´s studie visar resultaten att genomförandet är 

viktigt och att det är en avgörande faktor för att antimobbningsprogrammet ska lyckas och ge bra 

resultat (ibid).  

Som tidigare nämnt så anser Olweus att om det program han utvecklat ska ge resultat måste det 

följas till 100 procent och att implementeringen av programmet är viktigt så all skolans personal 

har den kunskap som krävs för att kunna förebygga mobbning (Olweus, 2018, s.14).  

Vi kan därför se efter denna studie att implementeringen är viktig för att programmet ska få en 

bra effekt, vi kan även se hur viktigt det är att följa programmets struktur och inte avvika för att få 

ett sånt bra resultat som möjligt. Även om lärare och pedagoger bestämmer själva över hur de vill 

lägga upp programmet i deras klass är det väldigt viktigt att de följer instruktionerna som finns. 

Som tidigare nämnt under rubriken inledning så lägger skolor mycket pengar på olika 

antimobbningsprogram för att kunna ta del av de delar som de tycker är bra. Utifrån intervjuerna 

och studien som har gjorts kan vi konstatera att om man följer dessa två program utifrån den 

struktur som finns så ska skolorna inte behöva komplettera med något annat program. Har lärare 

och övrig skolpersonal tillräckligt mycket engagemang och vilja så fungerar dessa program i sin 

helhet och ger positiva resultat.  

 

Effekt på skolorna 

När man är lärare har man redan väldigt mycket arbete på sitt bord och att påbörja ett nytt projekt 

kan för många endast leda till stress. Därför upplever vi efter att ha studerat de två programmens 

handledningar samt efter intervjuerna att dessa program är väldigt positiva för lärare. I KiVa finns 

det färdiga lektioner som man kan använda sig utav och man kan självklart göra om dessa så att 

det passar ens egen lärarstil och även för den klassen. I och med att lektionerna redan är färdiga 

minskar det stressen för att hinna planera ännu en sak i sin vardag. Olweus är också väldigt smidigt 



 

 28 

och enkelt att arbeta med och vi har endast fått reaktioner som varit bra. Vid mobbningssituationer 

som uppstått måste man även skicka vidare ärendet till rektorn/huvudman som sedan 

vidarebefordrar ärendet till kommunen. När man gör detta kan man även känna att man faktiskt 

gjort de man har kunnat göra och att det inte faller mellan stolarna utan att någon på riktigt tar tag 

i problemet och reder ut det som har inträffat. KiVa-teamet återkopplar sedan tillbaka till den 

berörde läraren, samma sak gäller i Olweusprogrammet, där är det dock huvudmannen som 

återkopplar tillbaka.  

En annan sak som skiljer de två antimobbningsprogrammen är hur de tar tag i 

mobbningsrelaterade situationer. I KiVa så är det ett speciellt team som tar tag i händelserna och 

som sedan reder ut vad som skett och eventuellt pratar med de inblandade eleverna och deras 

föräldrar. De har även en samordnare på skolan som skickar in händelserna till kommunen. I 

Olweus däremot så är samtlig personal, givetvis den personal det gäller, involverad. Även 

föräldrarna har en stor roll i Olweus, dem är väl informerade om hur skolan arbetar och vad som 

krävs. Om de hör något hemma som de anar inte är helt okej måste de tala om detta för skolan. 

Dock så tror vi att detta gäller det andra programmet också att det borde vara viktigt för föräldrar 

att berätta sådant som de kanske tycker verkar konstigt. I de båda programmen skickar berörd 

lärare vidare “fallet” till huvudmannen på skolan. När de gör detta vet de om att någon tar tag i 

situationen och att det inte faller mellan stolarna. I och med att de skickar iväg ärendet måste de 

även fortsätta med vidare kontakt med den drabbade eleven i fråga, vilket gör att de aldrig släpper 

problemet. Detta är något som vi anser vara väldigt viktigt, då det känns som att många fall glöms 

bort.  

 

Viktigaste delarna i programmen 

När vi började våra intervjuer menade alla pedagoger att samtliga delar i de två programmen är 

väldigt viktiga. Dock så var det rastvaktsystemet och medvetenheten om mobbning som nämndes 

av flest. För att eleverna ska bli medvetna om mobbning är det viktigt att de i tidiga åldrar börjar 

lära sig om detta ämne. Man kan koppla detta till behaviorismens begrepp förstärkning och 

utsläckning. Inlärningsprocessen är viktig i detta område och det är en ständigt pågående process 

som främst sker genom att beteenden kopplas eller betingas till olika stimuli (Whang, 2011, s. 39).  

Vid operant betingning, som är de vi har fokuserat på, har man lärt sig att ett visst beteende ger 

upphov till en viss respons. Detta leder till att man tenderar till att utföra beteendet igen för att 

uppnå responsen (Whang, 2011, s.42). 

Vad gäller rastvaktsystemet tycker vi att det faller naturligt att de svarar att det är en av de 

viktigare delarna. I den forskning som Rigby och Slee gjort visar det tydligt att den största delen av 

mobbningen faktiskt sker ute på skolgården. Rigby (2007) menar att den största delen sker på 

skolgården under raster men även på väg till och från skolan. (Rigby, 2007, s. 183) Varför det sker 

mobbning eller någon typ av kränkande behandling under rasterna är för att eleverna där inte är 

under lika stor uppsyn som de är i klassrummet. Rigby fortsätter sedan att cirka 90 procent av 
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eleverna i sin undersökning svarar att under rasten ha sett någon form av mobbning (Rigby, 2007, 

s. 185). 

Sista delen som ansågs vara en av de viktigare är det systematiska arbetet kring mobbning. Att 

hela tiden arbeta förebyggande och veta vilka olika trender som just nu cirkulerar kring eleverna.  

 

Konklusion 
Det intressanta med denna studie är även att två skolor i två olika kommuner känner så starkt och 

verkligen tror på olika program. Rigby menar att det som fungerar bra på en skola inte alls behöver 

fungera på en annan skola. Varje enskild skola måste hitta sitt sätt och teori för att förebygga 

mobbning för att de skall ge så bra resultat som möjligt (Rigby, 2008, s. 153). Både skola 1 och 2 

arbetar på två skilda sätt, även om de i viss mån liknar varandra, där båda är nöjda med resultaten 

programmen ger. För att mobbning och kränkande behandling skall kunna förebyggas är det viktigt 

att alla arbetar mot samma mål och har tydliga redskap för att kunna ta sig dit. Utifrån de intervjuer 

vi har gjort framkommer det tydligt att all personal som arbetar på skolorna vet hur de ska arbeta 

mot detta. Skola 1 arbetar bestämt med KiVa och all personal är involverad i arbetet, skola 2 arbetar 

bestämt med Olweus-metoden och har även de all skolan personal involverade i arbetet. 

Det vi kommit fram till efter detta arbete är att det hade varit spännande att intervjua 

högstadieelever som under sin skolgång arbetat med något av dessa antimobbningsprogram för att 

se hur de upplevt detta. Har de blivit påverkade av programmen och på vilket sätt i så fall? Även 

om vi själva tror att elever blir influerade genom att börja arbeta med detta tidigt.  
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Bilagor 

Bilaga 1. – Lektion KiVa  

KiVa-Lektion 3 

Känn igen mobbningen! 
“Målsättningarna som finns för denna lektion är: 

Efter lektionen 

• vet eleven vad som menas med mobbning; eleven vet också vad som är kännetecknande 

för en mobbningssituation 

• vet eleven vad som inte är mobbning (gräl, konflikter) 

• känner eleven till olika former av mobbning 

• vet eleven att mobbning är ett vanligt problem 

• förstår eleven att mobbning inte är okej fast det är vanligt 

• vet eleven vem man kan vända sig till om man själv eller någon annan blir mobbad. 

Eleven vet också hur skolan ingriper i mobbningen” (Salmivalli, Pöyhönen och 

Kaukiainen, 2009, s.82) 

 

 

“Mobbning definieras som negativa handlingar som upprepade gånger riktas mot ett och 

samma barn, som av olika förutsättningar har svårt att försvara sig” (Salmivalli, 2009, s.82). 

Det kan bero på att den som mobbar är starkare eller att denne har mer makt eller en bättre 

ställning i gruppen än den som blir mobbad (Salmivalli, 2009, s.82). Enligt Salmivalli (2009) 

är den vanligaste formen av mobbning den verbala vilket är lika bland både flickor och pojkar. 

Verbal mobbning är exempelvis att den mobbade blir kallad för andra saker än sitt namn, bli 

retad och hånad. Fysisk mobbning förekommer också vilket ter sig i knuffar, sparkar och slag 

mot den mobbade eleven, att man sprider falska rykten eller att utestänga någon från gruppen. 

“En viktig målsättning med lektionen är att få eleven att förstå mobbning - oberoende av formen 

- innebär att man upprepade gånger gör så att ett och samma barn känner sig illa till mods” 

(Salmivalli, 2009, s.82). 

 

 

En av de vanligaste orsakerna till att ett barn mobbar ett annat barn är att få en större makt 

och att förbättra sin egen ställning i gruppen. De barn som mobbar brukar ha en stark vilja av 

att synas och höras, att imponera på andra och få uppskattning av de andra gruppmedlemmarna. 

Det barn som blir utsatt är oftast blygt och osäkert, men som även har en dålig ställning i 

gruppen, som har få vänner eller inte några vänner alls (Salmivalli, 2009, s.83). Den största 
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delen av de som blir mobbade är icke-aggressiva och tillbakadragna, men trots detta finns det 

bland de mobbade eleverna även barn som är aggressiva och utåtagerande mot andra.  

 

 

Exempel ur lektion 3  

“Aisha som går i fyran får ofta höra att hon inte kan tala svenska. Då Aisha svarar på lektionen börjar 

klasskompisarna att fnissa och skratta. På rasterna kommer de fram till henne och försöker få henne att säga 

någonting, bara för att göra narr av henne så fort hon svarar. De andra eleverna talar ofta illa om Aisha bakom 

ryggen på henne. De hittar på elaka saker om henne och överdriver det som hon har sagt” (Salmivalli, 2009, s.84). 

 

 

 

Konflikt, gräl och mobbning 

Mobbning består inte av konflikter, detta är när människor har olika åsikter om saker och 

ting eller inte vill samma sak som den andre. Gräl eller slagsmål är heller inte mobbning, detta 

är ofta något ömsesidigt och något som sker mellan två jämnstarka barn eller individer. En 

konflikt kan man lösa genom att prata med varandra och att försöka komma fram till ett 

gemensamt beslut som passar båda (Salmivalli, 2009, s.84). 

 

 

Skillnaden mellan att småretas och att mobba 

Vilken skillnad är det mellan att småretas och att mobba? 

När man småretas är tanken inte att man ska såra den andre eller få henne eller honom att 

känna sig illa till mods. Den som blir utsatt tar inte illa upp utan han eller hon kan skratta med 

och tycka att det som händer är roligt.  

 

 

Då man mobbar är avsikten att få den andra personen ledsen eller sårad. Mobbaren vet att 

offret inte tycker det är roligt men bryr sig inte om vad hon eller han känner i situationen. Om 

den utsatta personen visar att det som händer inte är skoj genom ansiktsuttryck, gester, ord eller 

handlingar, men de andra fortsätter ändå är det mobbning som sker. Mobbning är en respektlös 

kommunikation som sårar andra och att det skulle vara på skämt eller skoj är inte en giltig 

ursäkt till handlingen (Salmivalli, 2009, s.85). 

 

 

Att skratta med andra eller på andras bekostnad 
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“Ibland kan mobbningen uppfattas som en oskyldig lek. Att skratta på någons bekostnad är 

ändå inte roligt. Att skratta med någon är en helt annan sak än att skratta åt någon” (Salmivalli, 

2009, s.85)  

Situation 1 

“Oskar tittar på Dolda kameran på TV tillsammans med några kompisar. Det är roligt att titta på 

folks lustiga misstag, och se deras förvånande miner då de förstår att de har blivit lurade. Pojkarna ser 

programmet och skrattar så de nästan faller av soffan. Skrattar pojkarna tillsammans eller på någon 

annans bekostnad? “ 

(Pojkarna skrattar tillsammans. De skrattar visserligen åt andra människors misstag, men det är 

fråga om ett TV-program. Det är programmet de skrattar åt) (Salmivalli, 2009, s.85) 

 

 

Situation 2 

“Nästa dag härmar Oskar en situation ur Dolda kameran. Han snavar med flit omkull på skolgården 

och de andra eleverna skrattar åt honom.” 

“Skrattar eleverna tillsammans eller på någons bekostnad? Hur känns det för Oskar?”  

(Eleverna skrattar tillsammans: De skrattar visserligen åt Oskar, men det var hans avsikt. Oskar 

har roligt tillsammans med de andra. De känns bra för honom då han får de andra att skratta.)” 

(Salmivalli, 2009, s.86) 

 

 

Situation 3 

“På matrasten snubblar Oskar med matbrickan. Den faller till golvet med ett brak, glaset går i tusen 

bitar och maten rinner ut på golvet. Hela klassen börjar skratta, och Ville ropar att Oskar är en riktig 

klumpeduns. De får de andra att skratta ännu mera.” 

“Skrattar eleverna tillsammans eller på någon annans bekostnad? Hur känns det för Oskar? På 

vilket sätt skiljer sig situationen från den föregående?” 

(Här skrattar eleverna på Oskars bekostnad: Oskar snubblade av misstag. Skratten och Villes 

kommentar gör att det känns både pinsamt och jobbigt för Oskar. Den här situationen skiljer sig från 

den förra gången genom att eleverna här gör narr av Oskar. Situationen kändes inte rolig för honom). 

(Salmivalli, 2009, s.86) 

 

 

Se skillnad mellan olika situationer  

Dela in eleverna i smågrupper. Be alla grupper hitta på tre situationer: en som beskriver en 

konflikt eller ett gräl, en som beskriver hur någon småretas och en som beskriver mobbning. På 

vilket sätt märks skillnaden mellan de olika situationerna? Eleverna får sitta kvar i 

smågrupperna inför nästa övning. 
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Mobbningens många ansikten 

Be grupperna fundera på hur mobbningen kan se ut. Hurdan mobbning har eleverna själva 

lagt märke till? Var sker mobbningen? Vilken slags mobbning är allra svårast för läraren att 

upptäcka? 

Skriv upp förslagen på tavlan, eller låt eleverna komma fram till tavlan och skriva upp vad 

de kommit fram till 

 

 

Eleverna sitter kvar i grupperna. Be dem fundera på följande: 

• Hur skulle det kännas att bli utsatt för det här? 

• Vilken slags mobbning tror ni att är den vanligaste formen av mobbning? 

• Har du blivit utsatt för sådana här saker? Hur kändes det? 

• Har du sett andra bli utsatta för det här? Hur kändes det?  

 

 

 

Hur ska man göra om man själv blir mobbad eller märker att någon mobbas? 

Berätta alltid om mobbningen för någon vuxen. 

I skolan finns ett KiVa-team som utreder mobbningsfall. Tillsammans med klassläraren ser 

teamet till att mobbningen upphör. 

 

 

KiVa-kontraktets tredje regel: 

Vi mobbar inte! 
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Bilaga 2 – Lektion Olweusprogrammet 

Rollspel:  

Målsättning:  

- Öka elevens inlevelse i och emotionella förståelse av olika sidor av 

mobbningsproblematiken, bland annat situationen för mobbningsutsatta elever, mobbare, 

medelever och andra.  

- Stimulera till aktiv handling mot mobbning i den egna miljön genom rollspel, observation 

och diskussion.  

- Visa hur rollspel kan användas på olika sätt, bland annat med och utan lösningsförslag.  

- Ge eleverna möjlighet att komma fram till, pröva ut, praktisera och utvärdera användbara 

lösningar för olika mobbningssituationer.  

- Öka elevernas upplevelsebaserade och forskningsbaserade kunskap om 

mobbningsproblematiken.  

- När man använder sig av rollspel utan lösningsförslag läggs huvudvikten på den första av 

målsättningarna (se ovan). Deltagarna ska först och främst leva sig in i sina roller och spela 

dom i stort sett enligt det beskrivna scenariot och därigenom förhoppningsvis få en bättre 

emotionell förståelse av olika sidor av problematiken.  

Rollspel 1 om Arvid: I pojkarnas omklädningsrum.  

”Idrottslektionen är över och de flesta pojkarna har klätt på sig och gått ut på rast. I ett hörn sitter 

Arvid och samlar ihop sina saker. Då kommer plötsligt hans tre klasskamrater, Sten, Lars och 

Viktor och ställer sig hotfullt framför Arvid.  

 

”Din latmask! Varför har du inte kommit iväg än?” det är Sten som talar med skarp ton. Samtidigt 

tar Sten Arvids gymnastiksko, ger dom till de andra två och skriker: ”De här skorna stinker! In i 

duschen med dem!” Lars flinar och kastar in skorna i duschen intill, med Viktor skruvar på kranarna 

för fullt.  

Arvid protesterar vagt och försöker rädda de till hälften vattenfyllda skorna ur duschen. Då dyker 

Sten snabbt upp bakifrån och knuffar in honom i duschen så att vattnet sprutar över honom. Arvid 

försöker ta sig ut därifrån, men de andra spärrar vägen för honom.  

 

På avstånd hörs idrottslärarens stämma: ”Är det någon där?” 

 

Sten håller upp knytnävarna framför Arvids ansikte: ”Du berättar inte för någon om det här eller 

hur? Eller hur?” Så går de tre kamraterna sakta mot utgången. De ser att det fortfarande är några 
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pojkar kvar i omklädningsrummet. En av dem är Björn, som tidigare var en god vän till Arvid. Det 

här pojkarna har förmodligen sett vad som har hänt, men det har inte sagt eller gjort något.” 

 

Grupparbete före rollspelet 

När eleverna ska förbereda rollspelet delas de in i flera mindre grupper med ungefär de antal 

eleverna i varje grupp som krävs av scenariot. När det gäller rollspel utan lösningsförslag, tar själva 

rollspelet kort tid. Mycket av bearbetningen av innehållet ligger i diskussioner före och efter 

rollspelet. Grupperna bör ha rimligt gott om tid till att förbereda rollspelet. Handlingsförloppet 

och den yttre ramen ges av scenariot men eleverna uppmanas nu att ”fylla rollerna med innehåll”.  

”Hur är egentligen sten? Vad tänker och känner han? Varför uppför han sig som han gör? Vad 

är det som driver Sten? Vad för slags förhållande råder mellan ungdomarna i scenariot? Hur har 

det blivit på det viset? Vad tänker de andra eleverna i scenariot om honom? Osv.” 

Sådana frågor kommer att sätta igång elevernas tankar och känslomässiga reaktioner omkring 

mobbningsproblematiken.  

Rollspelet:  

När eleverna är färdiga med rolltolkningen, bör de diskutera var och hur rollspelet ska 

genomföras. De kan gärna använda lite enkel rekvisita för att markera viktiga föremål i rollspelet. 

Det ökar ofta rollspelets realism och elevernas trygghet. De kan också öva lite i förväg på rollerna 

om de önskar.  

För att minska eleverna ”prestationsångest” kan det också vara bra att rollspelen i första hand 

uppförs bara för eleverna i en av de andra mindre grupperna. Det kan eventuellt vara en grupp som 

har arbetat med ett annat scenario. Efter att samtliga grupper spelat sina scenarier, kan läraren be 

en eller ett par av grupperna att framföra rollspelet för resten av klassen. […]  

Rollfördelning: 

Om det inte finns tecken på mobbningsproblematik i klassen och ingen elev är socialt isolerad 

och därmed löper ökad risk att utsättas för mobbning, kan läraren i stort sett överlåta 

rollfördelningen till eleverna själva.  

Om läraren däremot vet, eller misstänker att det finns en sådan problematik i klassen eller att 

vissa elever har uttalande tendenser i den riktningen, är det viktigt att ta följande allmänna riktlinjer 

i beaktande.  

- Elever med tendenser att mobba andra bör normalt inte spela rollen som mobbare. Det är bättre att 

de tilldelas en roll som mobbningsutsatt för att få uppleva hur detta kan kännas. De kan också få 

en roll i en form för ”mellangrupp” (som åskådare) där de möjligen kan få en förståelse för att det 

finns en hel del motstånd mot mobbningsbeteende i klassen. Det kan också vara klokt att de, 

eventuellt tillsammans med andra, får till uppgift att försvara den som utsätts för mobbning.  

- Eleverna som läraren vet har varit utsatt för mobbning eller social isolering ska normalt inte ges 

rollen som mobbningsutsatt. Det kan bli en alltför stor påfrestning. Elever med sådan bakgrund 

ska inte heller spela rollen som mobbare, detta för att motverka föreställningen om att man löser 
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problem genom att ge igen ”med samma mynt”. Dessa begränsningar innebär att en tidigare 

mobbningsutsatt elev först och främst hänvisas till roller som åskådare.  

Efterdiskussion: 

Huvudsyftet med diskussionen efter rollspelet är att få till en psykologisk bearbetning av 

innehållet med avseende på den första målsättningen. Med hjälp av samtal och diskussion om 

rollfigurerna och deras relationer, samt det spelade handlingsförloppet, är avsikten att stimulera 

eleverna till att handla aktivt mot mobbning i sen egen miljö.  

 

 

 

Bilaga 3 – Intervjufrågor 

Intervjufrågor: 

 

Bakgrund  

 
1. Hur gammal är du? 
2. Berätta om din utbildning 
3. Hur länge har du arbetat som lärare? 
4. Berätta om din lärarerfarenhet. 

 

Antimobbninsgprogram (allmänt) 

1. Varför har ni/skolan börjat med antimobbningsprogrammet? 
2. Hur länge har du arbetat med antimobbningsprogrammet xxx? 
3. Varför valde skolan detta program? 
4. Har skol/arbetsmiljön påverkats sedan ni började använda er av antimobbningsprogrammet? 

 

Antimobbningsprogram (lärare) 

1. Har du arbetat med något annat antimobbningsprogram tidigare? 
a. Om du använt ett annat program tidigare, vilket och upplever du att det här programmet 

är bättre eller sämre? Varför? 
2. Använder ni programmet fullt ut eller bara delar av det? 
3. Hur upplever du att xxx fungerar som ett antimobbningsprogram? 
4. Berätta hur programmet påverkar klassrumsatmosfären. Finns det skillnad innan och nu? 

Antimobbningsprogram (elever) 

1. Berätta om eleverna i klassrummet. Hur är deras beteende? Finns det en förändring 

Antimobbningsprogram (skolan) 

1. Hjälper det skolatmosfären att ha ett sådant program? 
2. Har det gjort en skillnad? 
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1. Fungerar programmet i sin helhet? 
2. Vilka delar är viktigast och mindre viktiga? 
3. Hur var det att implementera programmet, negativ och positiv respons? 

Övrigt 

Övriga frågor, om till exempel respondenten vill lägga till något.  

 

 

 

 

 

Bilaga 4 – Medgivandeblankett 

Information om en studie av antimobbningsprogram 

 

Vi är lärarstudenter som går 6:e terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete 

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Vi kommer i denna studie jämföra olika antimobbningsprogram för att se hur dessa program 

motverkar mobbning och kränkning i skolan och vilken effekt dessa har. 

 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att ta del av hur du upplever programmet ni har på 
er skolan fungerar. Vi kommer att samla in data genom att intervjua dig. Intervjun kommer att 
spelas in. 

 
Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 
för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under 
blanketten. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Vera Leier 

e-post: vera.leier@edu.uu.se 
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Caroline Öhlén, caroline.ohlen.2118@student.uu.se 

 

Ellinor Andersson, ellinoraandersson@hotmail.se  

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om antimobbningsprogram kommer att utföras inom ramen för 

ett examensarbete. Studien utförs av Caroline Öhlén och Ellinor Andersson som går 6:e terminen 

på lärarprogrammet, Instruktionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. Jag ger härmed mitt medgivande till att min intervju får användas i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas 

in och sedan analyseras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
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