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Styrningen kring kränkande 

behandling i skolan.  

En kritisk diskursanalys av åtta antimobbningsprogram 

 

Författare: Thomas Bergström 

Sammanfattning 

I den här studien har jag undersökt vilka myndighetsdokument som skolorna i Sverige har att 

följa för att motverka kränkande behandling av elever. Förutom detta har jag försökt 

undersöka hur de vanligaste antimobbningsprogrammen klarar av att följa riktlinjerna för 

detta uppdrag. Utifrån texters innehåll har jag läst hur forskningen ser på orsaker till att 

kränkningar och mobbning uppstår samt hur den ser på vad som anses vara lämpligt för att 

arbeta proaktivt. Genom att granska begrepp, mönster och kategorier som träder fram i texter 

från tidigare forskning och i antimobbningsprogrammens texter, har uttryck som makt, 

maktstrukturer, normer, heteronormativitet, teorier och perspektiv blivit centrala. I samband 

med en kritisk diskursanalys av det som beskrivits i texterna har jag försökt se och förstå olika 

utfall av antimobbningsprogrammens aktiviteter. 

Studiens resultat visar att de åtta vanligaste antimobbningsprogrammen i allt för stor 

utsträckning inte utgår från vad den senaste forskningen menar vara grundläggande delar i 

arbetet med att motverka kränkande behandling av barn i skolan, samt att programmen ofta 

har andra utgångspunkter än vad styrdokumenten anvisar. En diskursanalytisk upptäckt visar 

att programmen i stor utsträckning utgår från en slags fasta positioner där olika vuxna på 

förhand beskriver något som behöver justeras. 

Min slutsats är att endast ett av programmen lyckas förhålla sig tämligen ajour med vad 

aktuell forskning lyfter som centrala insatser och förhållningssätt medan insatser från ett antal 

av övriga program kan få motsatt effekt trots att avsikterna är goda. En annan slutsats berör 

problematiken med att vuxna som arbetar med barn och ungdomar riskerar att bli en slags 

normbärare, ifall de vuxna inte inbegrips i att aktivt delta i problematiseringsprocessen kring 

normer. 

Nyckelord: Antimobbningsprogram, kränkningar, normer, normpedagogik, styrdokument, 

makt.  
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Förord 

Denna uppsats har vuxit fram utifrån mitt intresse kring att elever ska kunna gå i skolan utan 

att utsättas för kränkande behandling samt att viljan att undersöka hur skolor ser på sin uppgift 

att organisera en trygg miljö för elever. Då jag har många års erfarenhet som lärare och även 

flertalet år som ansvarig för antimobbningsarbetet på min egen arbetsplats har jag önskat lära 

mig mer om hur myndigheter kan resonera kring åtgärder för att motverka kränkning och 

mobbning i skolan. Jag har även velat få en bild av hur myndigheterna förhåller sig till 

forskningsresultat kring kränkande behandling och mobbning, och hur den kunskapen 

förankras i den vardagliga praktiken – i skolans vardag. Skrivprocessen har varit en period av 

mycket läsning och nya upptäckter, kring till exempel textanalys och betydelsen av att kritiskt 

kunna granska texter utifrån olika perspektiv. Intressant. Genom att få en handledning och 

även en viss form av utbildning av Helena Pedersen har denna skrivuppgift fått mig att bli 

nyfiken på och intresserad av att undersöka och skriva liknande texter. 

 

Tack för stöd, tips och handledning. Bra coachat Helena!   
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Inledning 

I den allmänna debatten som rör elevers kunskapsutveckling samt skolans förmåga att 

organisera arbetsro och trygga miljöer kan man läsa om att båda delar är i utförsbacke, detta 

enligt olika undersökningar och rapporter som lyfts fram i media. Elevernas resultat dalar 

samt beskrivningen av antalet anmälningar om kränkande behandling eller mobbning ökar 

stadigt. Barn och elevombudsmannen skrev 2012 om att ”7 av 10 skolor som 

Skolinspektionen granskat har brister i sina planer mot kränkande behandling” 

(Skolinspektionen, 2011). 

 

 Det som intresserar mig är att i större utsträckning få insikt i hur skolor i Sverige arbetar för 

att motverka diskriminering och kränkande behandling av elever i skolan. Eftersom att jag 

själv gått i den svenska skolan och dessutom arbetar i den har jag på olika vis berörts och tagit 

del av antimobbningsprogram och andra insatser vars syfte varit att motverka utsatthet. 

Fungerar de, och är deras insatser i linje med vad skolan behöver för att skapa en god social 

miljö så att både kunskap och trivsel kan utvecklas i en positiv riktning? Andra tankar som 

berört mig är i vilken utsträckning olika normer, burna av vuxna som arbetar i skolan, 

eventuellt påverkar formandet av en god arbetsmiljö för eleverna.  

Har situationen i skolan blivit sämre över tid eller kan det bero på att föräldrar, elever samt 

skolor blivit bättre på att upptäcka och reagera på missförhållanden och att nya skollagar, 

myndigheters arbetssätt, fortbildningar, ny forskning samt krav på likabehandlingsplaner 

istället lyfter fram något som funnits där över längre tid – men som missats på grund av 

missriktade insatser? 

Min studie syftar till att dels undersöka vilka styrdokument som myndigheter och skolor har 

att följa för att motverka kränkande behandling samt att ta reda på hur de vanligaste 

antimobbningsprogrammen i svenska skolor klarar av att följa dessa styrdokument, och vad 

forskning anser vara viktiga riktlinjer. Förutom att ta reda på i vilken utsträckning 

programmen lyckas följa styrdokumenten ska jag även försöka undersöka hur de påverkar och 

eventuellt formar eleven och barnet genom deras olika insatser. De antimobbningsprogram 

som valts att studeras närmare är: Farstametoden, Friends, Komet, Lions Quest, 

Olweusprogrammet, SET, Skolmedling och Stegvis. 
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Bakgrund 

 

År 2006 skärptes kraven på skolans arbete mot att minska trakasserier, kränkande behandling 

och diskriminering av barn och ungdomar, en ny skollag tog plats. Skollagen och 

diskrimineringslagen (2008:567) blev tydligare i vilket ansvar som vilar på förskola och skola 

och i skollagen från 2010 (2010:800) återfinns samma krav men med tillägget att ansvaret 

rörande anmälningar utvecklats. Alla skolor ska med andra ord ha och arbeta utifrån en plan 

som är främjande och förebyggande, som motverkar och arbetar förebyggande mot kränkande 

behandling, diskriminering och trakasserier – en Likabehandlingsplan. Sedan 2006 har flera 

olika insatser gjorts för att skolan ska minska antalet ärenden och att eleverna ska trivas bättre 

i skolan. Skolverket, Diskrimineringsombudmannen, Barn- och elevombudet har ordnat med 

kompetenshöjande utbildningar, gett ut publikationer inom värdegrund och 

likabehandlingsarbete. Trots detta har skolinspektionen funnit utvecklingsbehov i många 

skolor. Så hur kommer det sig att den svenska skolan fortfarande kan uppfattas ha svårt att 

komma till rätta med att minska antalet anmälningar mot kränkande behandling? 
 

De flesta förskolor och skolor arbetar förebyggande mot diskriminering och 

annan kränkande behandling, 9 av 10 svarar att de har en likabehandlingsplan. 
Samtidigt fanns det brister i likabehandlingsplanerna i 80 procent av 

rektorsområdena i grundskolan som inspekterades under 2007 och första halvåret 

2008. Ofta bygger inte planerna på de olika diskrimineringsgrunderna. 
(Skolverket, 2009-03-02) 

 

Många är intresserade av att vara delaktiga i det dagliga arbetet med att utveckla trygghet och 

motverka mobbning, kränkningar och diskriminering i skolan. Sedan mitten av 1980-talet har 

ett antal organisationer varit verksamma genom sina antimobbningsprogram i skolans värld, 

under 1990-talet tillkom än fler. Kostnader och utbildningsinsatser varierar mellan 

programmen likväl som metoder och arbetssätt. Frågan är ifall resultaten av programmens 

användning innebär en positiv utveckling, ger de den effekt som önskas, är det någonting som 

saknas för att nå ända fram? 

Antimobbningsprogram som t.ex. Farstametoden, Olweusprogrammet, Lions Quest, Social 

emotionell träning - SET, Friends och Stegvis var år 2011 representerade i nästan 3 av 4 

grundskolor. Organisationernas program innebär en snittkostnad mellan ca 26 000 och 

260 000kr för en modellskola per år (Skolverket, 2010).   

Min avsikt med denna studie är att försöka få klarhet i vilka utgångspunkter de mest använda 

antimobbningsprogrammen har samt att parallellt kartlägga och lyfta fram det fokus skolans 

aktuella styrdokument har då det handlar om att motverka diskriminering och kränkande 

behandling. Idén till detta grundar sig i att jag till viss del, och i olika sammanhang, kommit i 

kontakt med hur arbete kring normer kan vara en framgångsrik väg för att motverka 

diskriminering och kränkningar av elever i skolan. Här har begrepp som queerteori, 

normkritisk samt normmedveten pedagogik förts upp som möjliga vägar till framgångsrika 

arbetssätt – att perspektivet på makt, identitet och kunskap kan vara användbara för att utmana 

fler normer än kön och sexualitetsnormerna, som queerteorin har som utgångspunkt.  
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Syfte   

Syftet med studien är att undersöka vad styrdokumenten säger om hur skolorna bör eller ska 

arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö för elever i Sverige då det handlar om att motverka 

diskriminering och kränkande behandling av elever i den svenska skolan. 

Efter att ha arbetat med studien hoppas jag ha skaffat mig en bild av hur denna styrning ser ut 

samt hur antimobbningsprogrammen; Farstametoden, Friends, Komet, Lions Quest, 

Olweusprogrammet, SET, Skolmedling och Stegvis berör områden som är relevanta för att 

begränsa diskriminering, kränkning och mobbning– ifall de tar fasta på att oskrivna regler, 

d.v.s. hur vuxna och barns normer påverkar.  

Genom att jämföra programmens innehåll och hur programmen hänvisar till styrdokumenten 

ska jag försöka få en bild av hur de i Sverige vanligaste antimobbningsprogrammen förmår 

svara mot vad de aktuella styrdokumenten säger då det handlar om att förebygga och 

motverka barns utsatthet i skolan. 

 

 

 

 

Frågeställningar 

Hur ser styrningen mot skolan ut från olika myndigheter, när det gäller att minska 

kränkningar, vilka olika dokument finns och vad säger de?  

 

Hur samspelar antimobbningsprogrammens syften, aktiviteter och insatser med de 

styrdokument som ska motverka kränkande behandling? Vilka effekter, positiva och negativa, 

kan de få för eleverna?  

 

Vad angriper de valda antimobbningsprogrammen huvudsakligen för problematik? Hur 

arbetar de? 
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Tidigare forskning 

En av de som tidigt bedrev forskning kring aggressivt beteende, främst med fokus på pojkar, 

är Dan Olweus. Hans utgångspunkt bygger på ett individualpsykologiskt perspektiv om varför 

pojkar uppvisar aggressiva beteenden och hur de utvecklas. Då det gäller forskning kring 

mobbning är det just detta perspektiv som sedan 1970-talet varit tongivande och format 

forskningen därefter, under lång tid. Denna forskning kring mobbning tog sitt avstamp i 

djurvärlden och det aggressiva beteende som man ansåg sig kunna urskilja mellan individer i 

djurgrupper. Utifrån dessa beteenden utgick forskarna ifrån att människor, främst pojkar, hade 

liknande sätt att förhålla sig till varandra, en liknande aggressivitet som han tyckte sig se i 

djurvärlden. I det här sammanhanget kom Olweus att formulera begreppet översittare och 

hackkycklingar för mobbare respektive mobbningsoffer, något som kom att bli titeln i en av 

hans böcker (Olweus, 1973). 

Björk (1995) uttrycker sig kritiskt till den forskning som utgår från att orsaker till mobbning 

grundar sig på psykologiska personlighetsdrag, noterbart är samtidigt att flera av de 

antimobbningsprogram som används i Sverige utgår ifrån psykologiska teorier samt att även 

medicinska förklaringsmodeller på senare år fått stort genomslag för hur svårigheter och 

problem i skolan kan hanteras i studien På tal om mobbning – och det som görs (Skolverket, 

2009) . 

I studien Gender, bullying and harassment – strategies to end sexism and homophobia in 

schools (Meyer, 2009) beskriver författaren sina egna erfarenheter som lärare i hur dåligt 

förberedda kollegor och skolledning varit att hantera situationer där elever blir trakasserade 

och utstötta på grund av sin sexuella läggning. Efter att ha försökt lyfta denna problematik 

med kollegor och skolledning under de år hon var verksam som lärare valde Meyer att bedriva 

forskning med utgångspunkt där kön och sexualitet var orsak till utsatthet och trakasserier.  

Bakgrunden till Meyers bok ska ha varit en av skjutningarna i USA 2009, orsakad av att en på 

skolan öppet homosexuell student bjöd ut en annan manlig student i samband med firandet av 

Valentines day. Den ihjälskjutna studenten var känd för att klä sig och använda högklackade 

skor och make up.  

Hennes forskning pågick mellan 2003 och 2008 och grundar sig på data från 8 djupintervjuer 

av lärare från USA och Kanada från två olika kommunala distrikt. Genom ett antal öppna 

frågeställningar (Seidman, 1998) var tanken att finna personer med erfarenhet av hur olika 

skolkulturer hanterat mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier, trakasserier mot 

homosexuella samt trakasserier p.g.a. av sexuellt avvikande normer.   

Senare forskning visar generellt att mobbning och trakasserier i gymnasiet förekommer med 

52% respektive 35 % (Gruber & Fineran, 2008 citerat i Meyer 2009) men att studenter som 

identifieras vara homosexuella, bisexuella eller osäkra i sin sexuella identitet upplever sig 

vara mobbade eller trakasserade i högre utsträckning – 79% respektive 71 %. Följderna av 

denna höga siffra påverkar negativt studenternas fysiska och psykiska hälsa samt självkänsla. 

Studierna pekar på ett stort behov att förstå de bakomliggande faktorerna för att på så vis 

kunna sätta in rätt insatser – d.v.s. att inte bara agera mot mobbning generellt. 
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När det handlar om effekterna av mobbning och trakasserier orsakade av strukturer i 

skolmiljön sker det både på formell men även informell väg. Forskning pekar på att lärare ofta 

agerar utifrån den rådande och delade normen och värdegrunden i skolan snarare än vad 

policydokument för skolan avser (Stader & Grace, 2006). Lärares interna inflytande över t.ex. 

utbildningsfilosofier, egen personlig identitet och egen skolerfarenhet påverkar sättet att 

uppfatta och agera i situationer då mobbning eller trakasserier uppstår i skolan. 

 

Stiftelsen Friends har i samband med ett 3-årigt projekt med fokus mot Genus och 

sexualitetsnormer i skolan arbetat fram en metodbok som sätter fokus på olika normer som 

finns i samhället och därmed även i skolans värld. Boken är skriven av flera författare som har 

erfarenhet och sina rötter i forskning kring genus, jämställdhet, likabehandling, och etnicitet. 

Flera av dem har även skrivit vetenskapliga studier, t.ex. Omsorgsarbete i omvandling. 

Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten (Sörensdotter, 2008) och När du gifter dig och 

får barn…: om ålder, heteronormativitet och genus (Bromseth, 2010). 

Friends studie genomfördes 2007 och hade för avsikt att undersöka skolor som framgångsrikt 

lyckats med sitt arbete med jämställdhet, vilka framgångsfaktorer som trädde fram i deras 

verksamhet. 

Studien och bokens metoder har sin utgångspunkt i att fokusera på de snäva normer som kan 

rama in hur man bör vara eller vad som kan definieras vara normalt, och då även onormalt. 

Eftersom att skolan är en del av samhället förs även olika normer in i skolans lokaler och 

påverkar elever och vuxna som arbetar där. Om normer i allt för stor utsträckning får styra 

vårt sätt att förhålla oss till varandra kan det även innebära situationer där elever faller utanför 

ramen och då riskerar att bli diskriminerade eller kränkta. Studien visar att ett framgångsrikt 

arbete i skolan grundar sig på ett aktivt värdegrundsarbete och likabehandlingsarbete som 

tydligt kopplas ihop med diskussioner och problematiseringar av just normer. 

 

I rapporten från studien kan man utläsa framgångsfaktorer som var centrala för att kunna 

lyckas i arbetet med jämställdhet, genus och sexualitet: 

 Skolledningen är aktiv och ser detta arbetes betydelse 

 Att utbilda personalen så att de blir medvetna och mer kunniga i frågor kring normer 

 Låta ett antal nyckelpersoner i verksamheten arbeta och driva frågorna istället för 

enstaka eldsjälar 

 Att ha gemensamma mål som är utvärderingsbara samt visionärt formulerade 

 Att hela verksamheten är organiserad så att samverkan råder 

 Att normer ifrågasätts och belyses, problematiseras och diskuteras bland elever och 

personal 

 Att personal tränas i att ha kritiskt fokus mot sin eget förhållningssätt samt sitt 

bemötande av elever    

 Ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen kopplat till de traditionella 

genusnormerna, att vara medveten om signaler som definierar normalt och onormalt. 
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I forskningsprojektet ”Den självklara heteronormativiteten. Skolan som plats för sexualitet- 

och könskonstruktion” (Reimers, 2009) har utgångspunkten varit att undersöka den norm som 

lärare signalerar i sitt arbete med elever. Genom ett normkritiskt perspektiv handlar det om att 

undersöka och ifrågasätta de outtalade reglerna och förhållningssätten som finns runt omkring 

oss i samhället och i skolan, som tillsammans kan vara en del av det som grundlägger 

diskriminering och kränkningar. Målet med en normkritisk pedagogik är att undersöka 

huruvida dessa kan verka förtryckande genom osunda maktrelationer - utan att vi själva är 

medvetna om dem.  

 

I studien Skolvardagens komplexitet – en studie av värdegrundsarbetet i skolans praktik 

(Assarson, 2011), som bygger på en forskningsrapport från en studie som genomförts på 

uppdrag av Skolverket, pekar författarna på en del svårigheter att i verkligheten omsätta det 

teoretiska värdegrundsarbetet i praktiken. 

 I skolans praktiska verklighet kan värdegrundsarbetet få svårt att genomsyra skolans olika 

delar och processer trots att värdegrundsarbetet i den nya läroplanen tydligt är kopplat till 

Barnkonventionen, som syftar till att alltid ha barnets bästa för ögonen. Den har inte ändrats 

sedan Lpo-94. I studien har man funnit att insatser för att komma till rätta med konflikter 

mellan elever riskerar att endast bli tillfälliga bl.a. på grund av hur lärarnas arbetssituation ser 

ut. De samtal och arbeten som sker med eleverna görs ofta utifrån ett tema – med någon 

aktivitet kopplat till värdegrundsfrågor. Här saknas ett mer integrerat arbetssätt kopplat till 

aktuella händelser och situationer. Vidare berättas att lärare och personal har begränsade 

möjligheter att tala om annat än frågor som rör just den aktuella vardagen, d.v.s. att mer 

pedagogiska diskussioner kring hur värdegrundsfrågor kan bearbetas, för att t.ex. motverka 

kränkande behandling. Studien visade att ansvaret för detta arbete ofta var delegerat till 

mindre arbetsgrupper eller bedrevs av någon eldsjäl istället för att ha en djupare förankring i 

skolans organisation, något som skapar en mer stabil grund för dessa frågor. 

På de skolor som undersökts använde sig flertalet av skolorna av externa organisationer i 

arbetet med förebyggande insatser, extra material, kunskaper och fortbildning. Studien visade 

att det fanns risk att extramaterialet liksom egna arbetsplaner hamnade på hyllan för att endast 

användas då en situation krävde det. 

När det gäller forskning kring orsakerna till att mobbning uppstår är det som tidigare genom 

Olweus studier och det individualistiska perspektivet som under många år varit tongivande. 

Utgångspunkten är att enskilda individer bär på egenskaper vilka kan påverka dem att hamna i 

roller där de blir en person som utsätter någon eller blir själv blir utsatt. På senare år har allt 

fler studier gjorts som utgår från att sociala påverkansfaktorer och sociala interaktion, som 

t.ex. roller, vanor, normer, institutioner (skolan) snarare är orsak till uppkomst av mobbning - 

d.v.s. att många fler parametrar påverkar utgångsläget. (t.ex. Davis, 2011; Horton, 2011; 

Whretlander-Bliding, 2004). 
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I studien Vi vill ju så väl och ändå kan det bli så fel,(Söderström, 2013) analyseras insatser 

som har till uppgift att komma till rätta med kränkning och mobbning genom 

värdegrundsarbeten. Insatserna som studien undersöker är vilken effekt kamratstödjare 

respektive särskilda värdegrundslektioner får. Att kamratstödjare och särskilda lektioner med 

planerade värdegrundsmoment kan få negativa effekter har skapat diskussion, men i studien 

framkommer att kamratstödjare i alltför stor utsträckning får ta ett extra ansvar som barn då 

de ibland får eller tar sin roll genom att upptäcka och rapportera händelser. Detta kan skapa en 

negativ position i klass och skola, snarare än att skapa en statusposition och förebild. Då det 

gäller särskilda lektioner i värdegrundsarbetet har det bland personal yttrats att de saknar rätt 

kompetens eller utbildning vilket kan leda till oro och disciplinära svårigheter.  Personalen 

uttrycker också att det finns behov av annat innehåll än vad som finns i de färdiga 

lektionsplaneringarna. När värdegrundsövningar genomförts mer sporadiskt under skoltid, 

d.v.s. att de inte genomförs vid särskilda lektionspass, har effekterna inte blivit lika negativa. 

Ett av programmen, SET – Social emotionell träning, har fått kritik för att lektionerna kan ha 

inslag av att vara terapeutiska – t.ex. då eleverna i stor grupp kan blotta sina personliga 

upplevelser och känslor. 

Det som framkommit och visat sig vara positivt och stärkande för elever, är bl.a. inflytande 

och stödjande inlärningsmiljöer. Allt arbete med barns relationer och värderingar bör komma 

till uttryck genom personalens individuella handlande och synas i verksamhetens 

övergripande organisation – inte i avgränsade lektionspass. 

 

I en nyligen publicerad studie från King´s college London, kring långtgående effekter av 

mobbning, har man funnit att barn som under sina låg och mellanstadieår blivit utsatta för 

mobbning tenderar att ha sämre utbildning, oftare hamnar i arbetslöshet, ha lägre inkomst än 

genomsnittet samt mer sällan ingå i förhållande med andra.  Studien grundar sig på ca 8000 

personer, födda 1958, som varit mobbade då de var 7-11 år gamla. I samband med 

uppföljningen visade det sig att de 40 år senare hade ihållande och starka negativa effekter 

rörande sociala och hälsomässiga konsekvenser.  En av slutsatserna som forskningsgruppen 

gör är att samhället måste göra sig av med föreställningen att mobbning är en naturlig del av 

barns uppväxt. (Takizawa, 2014). 

 

När jag läser vad tidigare och senare forskning framhåller vara gynnsamma insatser för att 

motverka elevers utsatthet i skolan slår det mig att det måste finnas en väloljad kanal mellan 

den teoretiska forskningsvärlden och den praktiska verkligheten då det handlar om att omsätta 

nyvunna forskningserfarenheter. Om det dessutom handlar om att uppdatera eller 

omformulera dessa nya forskningserfarenheter så att de dessutom går hand i hand med senare 

styrdokument för den svenska skolan kan det krävas komplexa insatser för att verka på bred 

och djup front i skolans värld. 

Har skolledning, pedagoger och övrig personal tillräckliga kunskaper och förutsättningar för 

att omsätta styrdokumentens mål och riktlinjer eller kan man lita på att inköpta och 

implementerade antimobbningsprogram per automatik uppfyller och svarar mot statens krav? 

Är det så att skolorna kan behöva använda sig av separat utbildade tjänstepersoner för att 

kunna omsätta nya forskningsrön i praktiken?  
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Teoretiskt perspektiv 

Queerpedagogik och normkritik 
 
Genom att utgå från ett normkritiskt perspektiv med dess utgångspunkt i genus, jämställdhet 

och heteronormativitet har jag försökt betrakta hur olika styrdokument samt 

antimobbningsprogram förmår motverka kränkningar. 

 Under 2007 påbörjades ett arbete mellan personer inom myndigheter, forskningsvärlden, 

gymnasieskolan och ideella organisationer – ett samarbete som kom att hålla på i tre år. Med 

utgångspunkt och grunder i bl.a. queerteorin, myntades begreppet queerpedagogik av Bryson 

och de Castells år 1993. De började föra diskussioner och arbeta kring hur denna teori skulle 

kunna användas för att förändra lärandet och förändra inlärningsstrategier, samt förändra 

synsätt rörande normer utan att samtidigt skapa stereotypa uppfattningar. Här resonerade man 

kring frågor för att försöka synliggöra obalans av makt i olika avseenden.  

(Bromseth & Darj, 2010) 

Begreppet queer innebär annorlunda, avvikande, knäpp eller märklig om man översätter ordet 

rakt av. Om man däremot betraktar queer ur en annan aspekt handlar det snarare om att 

utmana och ifrågasätta någonting, t.ex. normer i vårt samhälle. I detta sammanhang kan ett 

queert tänkande användas för att skapa normbrytande undervisning där fler områden än genus 

och sexualitet problematiseras, t.ex. klass, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Genom att 

använda sig av denna teori och förhållningssätt innebär det ett annat sätt att se på färdiga 

tankemönster och kategorier, som inte är färdigdefinierade utan hela tiden synliggörs och 

dekonstrueras. Normer utmanas och ifrågasätts i grunden. 

Kevin K. Kumashiro (2009) beskriver komplexiteten i arbetet med att verka 

antidiskriminerande om vi tydligt definierar och fokuserar på vissa individer eller grupper 

som då beskrivs vara en slags utgångspunkt – en referens. I det ögonblicket formas en 

beskrivning av vad som kan tolkas vara normalt och vad som är annorlunda eller stå lite vid 

sidan och som ska läras ut, d.v.s. det som inte hör till det normala - normgruppen. Lärandet 

om olikheter kan på så vis påverka och i någon mån färga det som tidigare målats upp som 

normdefinierat. Kumashiro skriver att det kan vara svårt att ändra undervisande personers 

förhållningssätt då de undervisar om de även ska föra in aspekten att det de undervisar om 

kanske inte är det rätta, genom att lägga till skillnader eller sådant som står vid sidan av vad 

som vanligtvis uppfattas vara normdefinierat.  Vidare beskrivs att antiförtryckande 

undervisning hela tiden måste våga utmana sina egna föreställningar och normer, och att 

denna förändringsprocess innebär en förändring som kan liknas vid en slags kris. De ramar vi 

människor formats in genom har ofta satts på plats genom att normer befästs i relation med en 

motpol; hetero-homo, färgad-vit, kvinna-man o.s.v.  
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I utbildningen av lärare beskrivs det finnas stora svårigheter och hinder då det rör att 

utbildningen ska verka antiförtryckande, d.v.s. att universiteten saknar denna typ av kunskap 

eller insikt när det handlar om att se bortom det som redan är bekant och redan vedertaget – 

något som kan bidra till att befästa fördomar, förtryck och normer i skolan såväl som övriga 

samhället. 

Det normkritiska perspektivet tar fasta på makt, strukturer och sociala konstruktioner snarare 

än att fokus ligger på offer och förövare då det handlar om att betrakta olika aktörer i en 

situation där kränkning eller mobbning förkommer. Den tidigare forskningen som ofta har sitt 

ursprung i ett individualpsykologiskt perspektiv sätter fokus på relationen mellan elever, där 

en av parterna beskrivs med egenskaper som gör att den uppfattas som svag och undfallande, 

medan den andra individen ofta har ett aggressivt beteende (Olweus, 1973). I och med att 

problemen beskrivs ligga mellan elev och elev kan det få till följd att vuxna inte inbegrips 

som ansvariga för utsattheten. Att resonera kring och även definiera en individ som den 

svagare gör att man i skolan riskerar att måla ut en elev som offer, i det korta men även längre 

perspektivet. Då det handlar om det längre perspektivet kan det innebära att en elev som 

tillskrivits svagare personliga egenskaper riskerar hamna i en roll där han eller hon kanske 

kommer att förhålla sig som utsatt långt in i livet. Inom senare forskning utgår man snarare 

från sociala orsaker till varför kränkningar och mobbning uppstår.     

Sedan 2000-talet finns forskning som menar att skolan som plattform befäster eller skapar 

normer i allmänhet och heteronormativiteten i synnerhet. En kritisk hållning till 

maktstrukturer och hur de uppstår, att den skapas aktivt i olika lärandesituationer – hur vi 

tolkar oss själva och andra i den tillvaron vi lever i. Detta kräver en medvetenhet om hur 

normer uppstår. (Martinsson & Reimers, 2008. Bromseth & Wildow, 2007) 

Ett normkritiskt perspektiv innebär ett ständigt reflekterande, att våga blicka in mot sig själv 

och sina egna värderingar men även att i undervisningen aktivt påvisa och ifrågasätta normer i 

vardagen. Fokus bör läggas på att synliggöra de processer som skapat eller befäst 

maktstrukturer, där vissa åtnjuter fördelar över andra personer. (Bromseth & Darj, 2010). 

Nyckelorden makt, maktstrukturer, normer och heteronormativitet blir de begrepp som tycks 

vara tongivande i mer modernt förhållningssätt för att förstå orsaker till elevers utsatthet i 

samband med osunda kamratrelationer, och de insatser som görs för att främja ett gott klimat i 

barn och ungdomars skolvardag.   
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Metod  

I samband med läsning av olika styrdokument, olika texter kring tidigare forskning samt 

texter rörande hur antimobbningsprogram beskrivs arbeta för att motverka kränkningar och 

mobbning har jag valt att försöka söka innehållets betydelse genom att analysera val av ord 

och begrepp samt hur meningarna är uppbyggda. Tanken och förhoppningen är att på något 

vis finna samband mellan teori och praktik då min studie handlar om att undersöka ifall 

styrdokumentens avsikter går att finna i de insatser som svenska skolor tillämpar genom val 

av färdiga manualprogram (antimobbningsprogram).  

 De centrala och bärande begreppen som är återkommande i det teoretiska perspektivet, 

styrdokumenten samt senare forskning är makt/ maktstrukturer, normer/ heteronormativitet 

och teorier/perspektiv. Med tanke på att texterna jag undersökt orienterar sig i 

problemområden som rör makt och exkludering av individer förefaller just en kritisk 

diskursanalys ligga närmast till hands i valet av metod. Syftet och en av styrkorna med denna 

typ av metod är att genom dess tillämpning försöka se bortom vad som skrivits samt vad som 

står uttalat. För att kunna genomföra en kvalitativ kritisk diskursanalys (Ahrne & Svensson 

2011), har jag delvis använt analysfrågor som; Vilka centrala ord och uttryck används? Vad 

påstås uttryckligen i texterna? Vad utesluts i texterna?  (Ahrne & Svensson 2011). Den 

kritiska diskursanalysen handlar alltså om att synliggöra det som, i någon utsträckning, ligger 

dolt eller mindre synligt i texter i syfte att försöka ta fasta på vad som eventuellt formas och 

skapas genom en specifik typ av text – en text som ursprungligen ger en bild av att 

representera verkligheten men som kanske påverkar oss i en annan riktning - hur vi läsare kan 

behöva förhålla oss till informationen. Genom att använda mig av en kritisk diskursanalys 

hoppas jag kunna placera ett slags raster över texten för att sedan kunna utläsa vad som 

avgränsas, utesluts samt döljs inuti texterna. När språk används finns det aldrig någon neutral 

position som representerar sanningen; t.ex. när historiska händelser ska återberättas eller när 

historiska gestalters egenskaper ska beskrivas. Vem som väljer ord och budskap i texten beror 

på vad den har för avsikt med sin text. Här är det av betydelse att förhålla sig kritiskt till 

informationen, vem har tolkningsföreträde och vilka inre bilder och avsikter ligger i 

textförfattarens medvetande och avsikter? (Börjesson & Palmblad, 2007). 

Urval och avgränsningar 

För att få grepp om vilka antimobbningsprogram som är etablerade i skolans värld och som i 

olika omfattningar förekommer i Sverige för närvarande valde jag att söka på webben med 

hjälp av sökorden ”antimobbningsprogram” och ”granskning”. Sökningen förde mig fram till 

olika artiklar och undersökningar om vilka program som är vanligast i Sverige samt om 

effekterna av hur deras användning yttrar sig i skolans verksamhet. Genom att därefter söka 

vidare och gå in på Skolverkets hemsida fann jag även en kunskapsöversikt i boken På tal om 

mobbning – och det som görs (Skolverket, 2010) som redovisar och beskriver hur de åtta 

vanligaste antimobbningsprogrammen arbetar; Farstametoden, Friends, Komet, Lions Quest, 

Olweusprogrammet, SET, Skolmedling och Stegvis.  
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För att få kännedom om aktuella styrdokument började jag inledningsvis med att kontakta 

Utbildningsförvaltningen i Stockholm i sökandet efter någon som arbetade med frågor 

rörande värdegrundsarbete och normfrågor. Här fick jag förslaget att ta kontakt med 

skolexperten på Barn & elevombudet på Skolinspektionen. Han var den person som kunde 

svara på vilka styrdokument skolan har att följa, samt svara på frågor kring lagstiftning och en 

del kring organisationen av hur ärenden med kränkande behandling ska hanteras då 

anmälningar görs. 

 

Undersökningsmaterial 

Det empiriska materialet jag använt mig av är; Läroplanen, skollagen samt Skolverkets 

allmänna råd i arbetet mot diskriminering och kränkande behandlingar. I Läroplanen är det i 

de inledande sidorna, Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer 

– avseende normer och värden – som det relevanta underlaget hämtats. 

 I skollagen är det i det 6:e kapitlet som flertalet paragrafer beskriver vad som enligt lag måste 

följs då det handlar om Åtgärder mot kränkande behandling.   

Skolverkets allmänna råd, som återges i den 50 sidor enkelt strukturerade skriften Arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling beskriver hur man strukturerar, formulerar och kan 

arbeta med skapandet av en Likabehandlingsplan för en skolas verksamhet.  

Från de olika antimobbningsprogrammens hemsidor har jag tagit del av hur de presenterar och 

beskriver sina insatser samt deras eventuella evidens gällande att motverka barn och 

ungdomars kränkningar eller ohälsa. 

Insamlingsteknik 

För att få svar på vilka styrdokument som skolan har att följa då det handlar om att motverka 

kränkande behandling samt upprätthålla värdegrunden i skolan har jag intervjuat en person på 

Barn och elevombudet.  

 Då det handlar om att kunna utläsa effekterna av hur skolan arbetar för att följa 

värdegrundsarbetet och motverka kränkningar har jag granskat ett antal olika studier samt 

gjort webbsökningar för att få underlag kring antimobbningsprogrammens innehåll och 

aktiviteter. 

Genomförande 

Inledningsvis talade jag med en person på Utbildningsförvaltningen i Stockholm, som tipsade 

mig om att försöka ta kontakt med skolexperten vid Skolinspektionen. I vidare samtal med 

skolinspektionen fick jag tag på den eftersökta personens mailadress, till vilken jag 

inledningsvis skickade mina frågeställningar och därefter genomförde telefonsamtal. I kontakt 

med Skolinspektionen fick jag även ta del av hur jag kunde få tillgång till de aktuella 

styrdokumenten, Skollagens för mig väsentliga delar fanns att läsa digitalt på nätet medan 

Läroplan samt de allmänna råden från Skolverket beställdes i pappersform. 
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När det handlade om att få en överblick av hur antalet kränkande ärenden förändrats 

genomfördes även här ett antal telefonsamtal. Efter kontakt med Skolverket kom jag fram till 

den ansvarige på Skolverkets statistikavdelning, han kunde delge mig en bild av hur antalet 

kränkande behandlingar ändrats mellan 2006 till 2012. Genom att söka på ”kränkning”, 

”antimobbningsprogram”, ”social interaktion” och ”harassment” på Google samt databaserna 

Diva och Eric har jag kunnat få fram de rapporter, avhandlingar och studier jag använt mig 

av.  

I arbetet med att få in fakta om de olika programmen har jag dels läst på deras hemsidor och 

hur programmen är uppbyggda, vilket stöd de har i forskning samt förankring i olika 

styrdokument. En del av programmens hemsidor tycktes vara aktuella, uppdaterade samt rika 

med relevant information och fakta, andra programs hemsidor var antingen nedlagda eller 

svagt uppdaterade. Genom att på Skolverkets hemsida läsa om mobbning och 

antimobbningsprogram samt det som där framgick i granskningen av utvalda 

antimobbningsprogram har jag kunnat skaffa mig en bild av hur antimobbningsprogrammen 

skiljer sig åt och följer styrdokumenten.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter att ha samlat in material från olika håll valde jag att gå igenom allt, för att på så vis och 

eventuellt kunna urskilja centrala och återkommande områden, kategorier och nyckelbegrepp. 

Syftet är att senare kunna dra någon slutsats kring hur de manualbaserade 

antimobbningsprogrammen tycks förmå att följa och uppfylla styrdokumentens avsikter, 

utifrån de centrala kategorierna. 

De gemensamma nyckelbegrepp jag stött på och som jag bedömt ha betydelse för att få en 

överblick till analys är makt och maktstrukturer, teorier och perspektiv samt normer och 

heteronormativitet. Eftersom att dessa begrepp kan förekomma i styrdokumenten, tidigare 

samt senare forskning och teoretiskt perspektiv blir det av betydelse att undersöka kopplingar 

till dessa nyckelbegrepp i de mest använda antimobbningsprogrammen som används i 

Sverige.  

Eftersom antimobbningsprogrammen delvis har olika syften och utgångspunkter i sina 

insatser för att motverka kränkningar och mobbning, behöver texterna analyseras utifrån olika 

kategorier, sammanhang och syften. En del av programmen kan eventuellt missa centrala 

delar som styrdokumenten formulerat trots att de tycks omfatta en rad olika insatser och 

därtill är kostsamma för skola och kommun. Det kanske även förhåller sig så att ett 

antimobbningsprogram eller preventionsprogram berör andra viktiga områden i sina avsikter 

att främja barns skolvardag, fast de inte berör svenska styrdokumenten?        

Förutom att analysera i vilken utsträckning antimobbningsprogrammen följer Skolverkets råd 

blir det aktuellt att undersöka hur programmens insatser överensstämmer med vad den mer 

senare forskningen menar vara framgångsrika metoder för att främja god arbetsmiljö och då 

även motverka utsatthet bland eleverna.   
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Materialbearbetning och analys sker i två steg; dels genom att undersöka hur de motsvarar 

styrdokumenten i sin enklaste form – d.v.s. utifrån en direkt avläsning av programmens 

faktainnehåll och hur de då förhåller sig gentemot vad som efterfrågas i styrdokumenten.  

I det andra steget ligger fokus på att ta reda på hur antimobbnings- och 

preventionsprogrammen beskriver barnens roller i olika sammanhang och situationer, att 

försöka återge en bild av hur empirin kring programmen samspelar med centrala delar av 

styrdokumentens avsikter, t.ex. att problematisera rådande samhällsstrukturer och normer 

samt vad den forskningen lyfter fram som viktigt för att främja en god arbetsmiljö för 

eleverna. Här blir det även intressant att undersöka ifall en del av programmen eventuellt är 

medskapare i att forma bilder av barn, som eventuellt riskerar att befästa negativa strukturer 

eller normer genom sitt preventionsarbete.     

Forskningsetiska aspekter  

Det material som lästs och studerats är Läroplanens värdegrundsdel, Skollagen och 

Skolverkets allmänna råd i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt 

Skolverkets publicering Utvärdering av metoder mot mobbning, som ska ge en översiktlig 

bild av hur färdiga antimobbningsprogram arbetar. Genom att läsa om 

antimobbningsprogrammen på deras hemsidor samt i litteratur har jag tagit del av 

programmens olika funktion.  

Allt material som lästs är offentligt och tämligen lättillgängligt för den som vill söka den här 

formen av information. I min studie är inte principerna för vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer aktuella då jag gjort textanalyser som inte berör eller omfattar personuppgifter eller 

individer. De kontakter jag haft med myndighetspersoner har varit av rådgivande karaktär i 

den fas jag behövde orientera mig om var diverse textmaterial kunde hämtas.  

Studiens kvalitet 

Min bedömning av kvalitén och tillförlitligheten av studien är att de borde vara tämligen goda 

och säkra, eftersom att jag skaffat mig en bred bild av forskning kring barns utsatthet i skolan. 

I min studie har jag tittat på de riktlinjer, genom styrdokumenten, som ställs på den svenska 

skolan och utifrån dem gjort bedömningar och tagit ställning till antimobbningsprogrammens 

förmåga att svara mot kraven som ställs på dem. Transparensen gällande hur jag fått fram mitt 

underlag och hur arbetsordningen sett ut framträder gradvis ju längre in i texten man kommer, 

fakta och nya kunskaper bygger på så vis upp möjligheterna för senare analysera materialet.  

För mig tog det en tid att få grepp om vilken metod som kunde vara lämplig att använda i 

samband med arbetet, en del metodböcker var för mig svåra tränga in i och få grepp om. När 

väl kritisk diskursanalys stod som lämplig kandidat som metod krävdes ett par 

genomläsningar i litteraturen, samt samtal med handledaren för att få ordning på skärpedjupet 

– d.v.s. att fullt ut förstå syftet med att granska diskursens olika synliga med även dolda 

budskap. Metodens fördel och styrka blev tydlig när texterna studerades i detalj; begrepp och 

strukturer trädde fram. Trovärdigheten grundar sig på min tolkning och reflektioner kring 

forskningen och det teoretiska perspektivet, min bild är att trovärdigheten borde vara tämligen 

hög då flera forskningsbelägg lyfts fram.         
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Resultat  

Läroplanen, skollagen, diskrimineringslagen och 
Skolverkets allmänna råd i arbetet mot diskriminering 
och kränkande behandling 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 beskrivs ett flertal 

aspekter gällande skolans värdegrund och dess uppdrag. Här framgår det tidigt att hela 

skolans verksamhet ska vila på de grunder som demokratin baseras på, att utbildningen ska 

förmedla och förankra mänskliga rättigheter och främja aktning för människans egenvärde. 

Jämställdhet mellan män och kvinnor samt att utveckla solidaritet gentemot utsatta människor 

är centrala delar i värdegrundsarbetet. Värdegrundsarbetet som ska råda i alla delar av 

grundskolan ska syfta till ”att låta varje elev finna sin unika egenart för att därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo 2011, s. 7).   

Läroplanen slår tydligt fast att ingen ska diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion, eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för någon annan kränkande behandling. Alla 

former av tendenser, som pekar mot att ovanstående förekommer, ska aktivt motverkas.  

 

I skollagens 6:e kapitel beskrivs att det finns ett ansvar som vilar på all personal i hela 

verksamheten. Det aktiva arbetet ska vara målinriktat för att motverka kränkningar av barn 

och elever. Huvudmannen i kommunen har ett övergripande ansvar för att det finns och 

genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 

behandling. Vidare är det huvudmannens ansvar att se till att samtliga skolor i kommunen 

årligen skriver om och skriver en plan för hur skolan ska främja och förebygga kränkande 

behandling, en likabehandlingsplan. I samband att någon ur personalen upptäckt eller 

misstänkt att en kränkning begåtts skall anmälan göras till rektor och därefter till 

huvudmannen. Utredning och eventuella åtgärder skall sättas in för att förhindra kränkningar i 

framtiden. 

I Skolverkets allmänna råd; Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012), 

beskrivs hur personal, rektorer, förskolechefer och huvudmän bör arbeta för att på ett 

metodiskt sätt arbeta för att främja och förebygga samt åtgärda diskriminering och kränkande 

behandling. Publikationen är ordnad på så vis att råden alltid utgår ifrån gällande 

bestämmelser; skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen 

(2006:1083), där den sistnämnda syftar till att få barn och elever delaktiga i arbetet som rör 

planer med likabehandling.  

De allmänna råden i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling ger genomgående 

idéer, rekommendationer och riktlinjer för hur personal och huvudmän kan eller bör agera för 

att svara mot olika bestämmelser. Detta material är uppdelat i olika områden; inledningsvis är 

det lagar och förordningar som lyfts fram för att därefter ge råd om hur arbetsinsatser för att 

främja och förebygga elevers rättigheter och möjligheter samt motverka trakasserier och 

kränkningar. I texten står det klart att arbetet bör genomföras systematiskt och långsiktigt och 
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vara en del i de vardagliga aktiviteterna. Råden kretsar mycket kring fortbildning av all 

personal i syfte att utöka kunskapen kring bl.a. kränkningar och vilka faktorer som kan ligga 

bakom. Här framgår även att diskussioner kring normer är en av de centrala tankarna, 

diskussioner bland personalen för att synliggöra de egna normerna, något som kan påverka 

och omfatta hela den pedagogiska verksamheten. Gällande elever menar skolverket att 

eleverna bör ges möjlighet att återkommande diskutera olika värderingar och oskrivna regler 

– normer. Materialet är skrivet och uppbyggt i en slags kronologi med avstamp i förbud mot 

diskriminering och kränkningar följt av hur främjande och förebyggande insatser bör 

organiseras. Därefter beskrivs hur verksamheten bör gå till väga för att utreda samt 

dokumentera uppgifter om eventuella trakasserier eller kränkande behandling. Avslutningsvis 

uttrycker de allmänna råden från Skolverket vad skolverksamheter bör göra för att åtgärda 

dessa händelser samt råd och kommentarer för hur likabehandlingsplaner kan arbetas fram.   

 

Manualbaserade antimobbningsprogram 

 

Farstametoden 

Farstametoden grundar sig på mellanstadielärarens Karl Ljungströms egna erfarenheter och 

metoder för att stoppa mobbning. Manualprogrammet formades i slutet av 80-talet och har 

fokus på att just stoppa akuta situationer där mobbning upptäckts. Metodens centrala del 

består av att med insamlad information överraska den eller de som eventuellt utsatt någon 

annan elev, ofta med ett auktoritärt förhållningssätt. 

 Utbildningen av behandlingssamtalen tar ca en dag och ska ge tillräcklig effekt. Enligt 

grundaren själv använde år 2000 ca 3000 skolor Farstametoden, många skolor har anpassat 

metoden till sin egen verksamhet. Sedan 1987 har Karl Ljungström hållit kurser för 

skolpersonal. Förutom metodutbildningen finns det även möjlighet att köpa kompendium som 

alla berör och behandlar konflikter i skolan (officiell hemsida). (På tal om mobbning – och 

det som görs, 2009). 

 Kostnaden per skola och år har beräknats till ca 26 600 kr för Farstametoden (Lärarnas 

tidning, 2011). 

 

Olweusmetoden 

Metoden grundades av den svenska psykologiprofessorn Dan Olweus i början av 1980-talet. 

Syftet var att finna möjliga vägar för att utveckla en metod att stoppa mobbning i skolor, en 

metod som berör och inbegriper flera områden på skolans områden. Metoden är utvecklad på 

vetenskapliga grunder och av studier av mobbning och våld. För att metoden ska få önskad 

effekt måste hela skolan använda sig preventionsprogrammets komponenter, alla klasser och 

enheter skall tillämpa den. Att inrätta programmet i sin helhet tar ca 1,5 år och då berörs all 

personal på skolan, genomförandet är tydligt strukturerat och flera olika aktiviteter aktiveras. 

Varje år mäts nivån gällande mobbning, olika sociala kvalitativa relationer mellan eleverna 
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samt hur relationen mellan elever och vuxna – såväl på skolan som i hemmet. Alla berörs. (På 

tal om mobbning – och det som görs, 2009) 

Kostnaden per skola och år har beräknats till ca 416 000 kr för Olweusprogrammet, en 

instruktörsutbildning för en lärare kostar 60 000kr. (Lärarnas tidning, 2011) 

 

 

Social emotionell träning – SET 

SET har skapats av Birgitta Kimber som är bl.a. är speciallärare och legitimerad 

psykoterapeut. Hon har på uppdrag av socialdepartementet översatt och kulturanpassat det 

amerikanska preventionsprogrammet ”Strengthening Families Program”. Hon har utbildat 

instruktörer i evidensbaserade metoder åt Statens folkhälsoinstitut och socialdepartementet 

samt har varit verksam i undervisningen på psykologprogrammet vid Örebro universitet. SET 

är manualbaserat vilket i det här fallet innebär att man i skolan genomför lektioner om 1-2 

ggr/ vecka, ca 60 till 90 minuter. Syftet är att främja barn och ungdomars psykiska hälsa och 

positiva utveckling, genom att arbeta med stärkande faktorer för individen men även på 

gruppnivå. I programmet återfinns 13 stycken teman som t.ex. behandlar; stress, samarbete, 

kommunikation, värderingar, att hantera starka känslor och att hantera problem & 

konfliktlösning. Preventionsprogrammet utgår från programmen PATHS och Botvins och den 

forskning som ligger till grund för de båda programmen. I USA har dessa program ett slags 

certifikat, ”blueprint”, då de tagits fram genom en omfattande forskning och då 

rekommenderas för spridning. (www.birgittakimber.se). 

Kostnaden per skola och år har beräknats till ca 365 000kr för SET (Lärarnas tidning, 2011). 

 

KOMET 

KOMET är förkortning för KOmmunikationsMETod och är främst en metod som riktar sig 

till vuxna runt omkring barn, både barnens föräldrar men även lärare i skolan. Programmet 

bygger på teorin om socialinlärning med syfte att utveckla vuxnas kommunikationsförmåga i 

möten med barn/ elever, att det är vuxna som bör ändra sitt sätt att förhålla sig till barnen. 

Utbildningen ska ge de nödvändiga verktygen för detta. Utbildningen genomförs under 8 

tillfällen där man ofta utgår ifrån vardagliga exempel. Programmet riktar i huvudsak in sig 

mot barn med utagerande beteendeproblematik, där föräldrarna har en egen psykosocial 

problematik. I grunden används KOMET som ett föräldraträningsprogram men anses även ge 

god effekt i relationerna mellan lärare och elever, något som gynnar arbets- och 

klassrumsklimat. Programmet är svenskt, utvecklat vid FoU-enheten i Stockholm i samarbete 

med Uppsala universitet och University of Arizona, USA. Författare till manualen är bl.a. 

Martin Forster och Martin Karlberg (På tal om mobbning – och det som görs, 2009). 

  Kostnaden per skola och år har beräknats till ca 83 500 kr för KOMET (Lärarnas tidning, 

2011) 
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FRIENDS 

Friends ser sig inte företräda en särskild modell utan beskriver sig som en 

utbildningsorganisation som ger kunskap och stöd till skolor, här menar man att det finns 

varierande behov på skolor vilket gör att skolorna kan behöva anpassa sina insatser. Nyligen 

har Friends inlett ett 5 årigt samarbete med Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen på 

Stockholms universitet där forskningsresultat förankras i verksamheten och delar av olika 

insatser.  

Grundare till Friends är Sara Damber som även är Styrelseordförande, hon startade Friends 

1997 . Två år senare omvandlades Friends till en stiftelse. Under åren har fokus breddats och 

inkluderar nu även idrottsrörelsen i Sverige. Stiftelsen är icke-vinstdrivande och finansieras 

utan statliga bidrag – ett 90-konto finns sedan 2001 knutet till Friends. Finansiering sker via 

bidrag och stöd från företag, privatpersoner, stiftelser och inkomster från utbildningar. (På tal 

om mobbning – och det som görs, 2009). 

 Kostnaden per skola och år har beräknats till ca 97 000 kr för Friends (Lärarnas tidning, 

2011) 

 

Lions Quest 

Programmet syftar till lära ut viktiga färdigheter för att få ungdomar att undvika droger samt 

att kunna bli framgångsrika. Dessa färdigheter är; att lära sig ta ansvar, kommunicera 

effektivt, kunna sätta mål, ta ansvarsfulla beslut samt att kunna stå emot grupptryck att 

använda alkohol och droger. Programmen innehåller forskningsbaserade resurser som är till 

för arbetet i klassrummen samt involverar familjer och samhället i olika insatser för att stödja 

ungdomar. Lions Quest har översatts till ca 30 språk samt är spritt i mer än 50 länder där 12 

miljoner unga människor haft nytta av programmets innehåll. Mer än 420 000 instruktörer har 

utbildats i att leda människor i arbetet. Materialet har anpassats efter de lokala behov som 

råder för respektive område och land. Ursprungligen kommer Lions Quest från USA där det 

också genomgått flera utvärderingar som sammantaget pekar på att programmet har en god 

preventiv effekt (På tal om mobbning – och det som görs, 2009). 

 Kostnaden per skola och år har beräknats till ca 180 000 kr för Lions Quest med en 

omsättning på drygt 2 miljoner kronor och en nettovinst på ca 180 000kr (Lärarnas tidning, 

2011). 
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Skolmedling 

I Sverige introducerades denna konfliktlösningsmetod av Eleonore Lind, som arbetat med den 

sedan i början av 1990-talet. Hon har utbildats i medlingstrategierna i England, där hon bodda 

fram till 1998 varefter hon flyttade till Sverige för att aktivt verka för spridning av denna form 

av metod. Hon är även utbildad i samtalsterapi. Vid Brottsförebyggande rådet har hon varit 

ansvarig för utbildning och metodutveckling i medlingsmetoden. 

Programmet kommer ursprungligen från USA och Kanada där det sedan 1970-talets början 

vuxit fram som en metod att lösa konflikter i samband med rättstvister. Ungefär tio år senare 

fördes metoden in i skolor i USA för att där formas om till en metod för konfliktlösning 

mellan elever. Metoden har sedan spridits till England, Norge, Nya Zeeland och Australien. 

Denna metod riktar in sig på att lösa befintliga konflikter, antingen genom att eleverna själva 

lärt sig lösa konflikter eller via vuxnas närvaro. Målet är att finna en överenskommelse mellan 

parterna och att dels kartlägga vad som hänt med rena fakta men även att skapa förståelse för 

den andres upplevelse, känslorna. (På tal om mobbning – och det som görs, 2009) 

Vissa skolor utbildar all personal medan andra väljer att utbilda en grupp av vuxna som 

hanterar en del av konflikterna. Kostnaden per skola och år har beräknats till ca 76 000kr för 

Skolmedling (Lärarnas tidning, 2011)   

 

StegVis 

StegVis grundades i början av 1980-talet av den amerikanske kulturantroprologen Jennifer 

James. Programmet heter i sin ursprungliga version Second step och är utformad för att 

skydda barn och motverka våld. I hennes inledande arbete och studier utgick James från att 

identifiera riskfaktorer som påverkade kvinnor att hamna i prostitution. Genom studierna fann 

hon att detta ofta hade en koppling till tidigt sexuellt utnyttjande vilket sedermera ledde till att 

hon grundade en organisation som engagerade sig i sexuellt utnyttjade av barn. I mitten av 

1980-talet började ett modifierat program, Second Step, föras in i de amerikanska skolorna - 

efter att ha utformats för att motverka de ökade våldshandlingarna mellan barn i skolorna. 

Dåtida studier slog fast att det fanns ett samband mellan elevers sjunkande skolresultat och 

mobbning. Second Steps programinnehåll berör impulskontroll, empati, problemlösning och 

aggressionshantering. I hela USA används programmet och har en spridning i andra länder. I 

Sverige har psykologerna Lars Löwenborg och Björn Gislason översatt Second Step till våra 

förhållanden och där det tar fasta på socialt och emotionellt lärande. De har utgått från den 

danska versionen av Second Step, Trin for Trin. (På tal om mobbning – och det som görs, 

2009. www.gislasonlowenborg.com , 2014) 

Kostnaden per skola och år har beräknats till ca 262 000kr för StegVis (Lärarnas tidning, 

2011).   

 

 

 

 

 

http://www.gislasonlowenborg.com/
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Makt/ maktstrukturer 

När det handlar om begreppet makt eller en ojämn maktbalans mellan elever som orsak till 

utsatthet som kränkning och mobbning går det att finna det beskrivet i programbeskrivningen 

i Farstametoden, Olweusprogrammet och Friends. De två förstnämnda programmen tar fasta 

på och utgår ifrån att det finns en part som är i överläge och en som är i underläge, vilket 

grundar sig på de enskilda individernas egenskaper och karaktärer. Denna maktobalans utgör 

grunden till varför kränkningar eller mobbning uppstår. Friends har delvis samma 

utgångspunkt men lyfter även fram att orsaker till kränkning och mobbning går att finna på 

fler nivåer, allt ifrån just individernas karaktärer men även att socialpsykologiska faktorer 

påverkar, och kan ligga till grund för utsatthet.  

Alla tre program har samtalsmetoder för hur de kan åtgärda mobbning då den upptäckts akut 

och kräver en omedelbar insats. Genom att använda en grupp vuxna som utbildats enligt en 

specifik samtalsmetodik försöker man korrigera ett oönskat beteende för de som utsätter andra 

elever. Samtalen följer en strikt och tydlig samtalsordning där de som eventuellt utsatt andra 

inte förbereds inför samtalet, syftet är att de vuxna ska ha ett övertag genom att de förberett 

sig med så mycket information som möjligt innan samtalet.  

De har liknande samtalsmetoder då det handlar om att stoppa akut upptäckt av mobbning. 

Genom att verka auktoritärt och strukturerat samt med uppföljning av händelsen beskrivs 

händelser kunna upphöra. Inom Olweusmetoden beskrivs även att familjerna till berörda 

elever, kallas till skolan för efterföljande möten. Mobbaren och dennes familj skriver en 

överenskommelse med uppföljningar; här formas en dokumentation genom att ett 

åtgärdsprogram upprättas. Syftet är att denna form av maktobalans ska upphöra framöver.  

I beskrivningen av alternativa orsaker till uppkomst av mobbning menar Friends att osäkerhet 

i elevgrupper med otydlig skolstruktur kan leda till en maktkamp om ledarrollen varför 

Friends program omfattar insatser på flera olika plan inom skolan, allt ifrån ledning och 

organisation i sin helhet till rastvakter. Både Friends och Olweus berör insatser som tar fasta 

på att utveckla skolans och elevernas arbetsmiljö för att begränsa områden och platser i den 

fysiska miljön där osund maktstruktur mellan elever kan komma få negativa konsekvenser.    

    

En av de metoder som Friends använder sig av för att motverka utsatthet i skolorna är att 

skolan kan välja att använda sig av Kompisstödjare, d.v.s. att ett antal elever ur en klass väljs 

av övriga klasskamrater då de besitter egenskaper som en god kamrat anses ha, på så vis kan 

de bidra till att utveckla en mer sund maktstruktur i klass och skola. Förutom att vara goda 

kamrater kan de även ingå i samtalsgrupper med vuxna på skolan, där händelser om eventuell 

utsatthet tas upp för samtal. Efter tidigare kritik från Skolverket har Friends numera ändrat i 

sitt program gällande Kompisstödjare, vilket innebär att skolor själv får välja att använda sig 

av metoden med Kompisstödjare. Kritiken grundar sig på att de elever som var 

Kompisstödjare riskerade att hamna i en utsatthet på grund av en slags tilldelad särställning i 

elevgruppen – en makttilldelning som kan vara svår för en elev att hantera. För en elev är det 

inte helt okomplicerat att berätta om negativa kamratrelationer för kamratstödjare eller lärare, 

konsekvenserna kan få motsatt verkan och föra eleven längre ut ur den sociala gemenskapen 

och kan förstärka en för eleven utsatt position i gruppen. Samtal mellan vuxna ur 

antimobbningsteam och elever som eventuellt kan betraktas och identifieras som mobbare 

eller mobboffer (Davies, 2011), kan vara vanskliga.  
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Även Skolmedling utgår från en individualistisk syn, inspirerad av Olweus, d.v.s. att det finns 

en skillnad i makt mellan två parter i en mobbningssituation. Programmets huvudsyfte är att 

arbeta fram metoder och strategier för konfliktlösning mellan elever i en grupp för att på så 

vis utveckla klimatet i gruppen och att hantera en konflikt som annars skulle kunna utvecklas 

till en mobbningssituation. Även i detta program utbildas elever till medlare för att kunna 

verka mellan elever i konflikt, en grupp vuxna finns likt de övriga programmen för att verka 

tillsammans med eleverna. Att vuxna definierar skolkamraters relationer kan mynna ut i att 

elever bevakar sin egen kamratgrupp på kraftfulla vis. Tolkningen är att vuxnas agerande kan 

utgöra en form av dominanshandling i och med utpekande av mobbare och på så vis 

distansera elever från skolors antimobbningsarbete (Svahn, 2012).   

Inom Skolmedling utgår man ifrån att en konflikt har en obalans av makt, medan Olweus- och 

Farstametoden har en annan uppfattning – d.v.s. att konflikter uppstår mellan parter med en 

mer jämn maktbalans. 

Normer/ Heteronormativitet  

Få av de aktuella programmen tar fasta på att normer utgör en del av grunden till varför 

kränkningar och mobbning uppstår i skolan. Endast i litteraturen som rör hur Friends ser på 

olika orsaker till kränkningar hittar jag att normstrukturer, och då med utgångspunkt genus 

och heteronormen kan vara en del av orsakerna till utsatthet i skolan. Här framgår att arbetet i 

skolorna påverkas av olika normer, vilket kan inverka på elevers situation då det handlar om 

att vissa rådande normer riskerar att befästas om de inte blir problematiserade. I Friends 

metodbok I normens öga vidgas arbetet med normer som en del av orsakerna till trakasserier, 

kränkningar och mobbning i skolan. Här beskrivs hur skolledning, lärare och elever kan 

arbeta normkritiskt kring andra normer än endast genus och heteronormativitet. I materialet 

finns det övningar som syftar till att personalen utmanar och diskuterar sina egna 

föreställningar kring normer - hur arbetslag och ledningen kan bedriva ett normkritiskt 

förändringsarbete. I materialet kan man även läsa om svårigheter och fallgropar i arbetet med 

normkritik, d.v.s. att det kan finnas en risk att man i arbetet med normer kan riskera att befästa 

normer snarare än att ursprung och orsaker problematiseras. För att undvika eller 

medvetandegöra detta finns en bl.a. en checklista att använda sig av.    

 Farsta- och Olweusmetodens sätt att se på orsaker till utsatthet/ mobbning genom att 

definiera elevers egenskaper och kategorisering kan verka stigmatiserande och riskerar att 

placera elever i fack. I dessa fall riskerar man att åtgärda beteenden hos elever snarare än 

orsakerna till dem, d.v.s. att man missar att invanda förhållningssätt som normer och sociala 

erfarenheter kan utgöra orsaker till utsatthet.  

Då dessa båda program har sin utgångspunkt att mobbning och förtryck utgår från ett 

aggressivt beteende, med forskning på pojkar, menar forskningen att man riskerar att missa 

behandlande insatser som rör flickor. Här finns ett exempel på normativt synsätt rörande 

flickors och pojkars sätt att vara och förhålla sig i konfliktsituationer. Genom ett sådant 

perspektiv kan man missa att förstå orsaker då flickor utsätter personer i sin omgivning samt 

hur dessa situationer kan hanteras.  
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Teorier/ Perspektiv  

Med teorier och perspektiv menar jag på vilket vis de olika programmen ser på hur de avser 

att arbeta för att motverka elevers utsatthet i skolan samt hur de uppfattar att man ska arbeta 

förebyggande. 

Av samtliga program är det endast Olweus, Farstametoden samt Friends som haft direkt fokus 

på och utvecklats för att hantera mobbning i den svenska skolan. Övriga program har sitt 

ursprung från USA där de i grunden utgått från andra perspektiv, men anpassats till svenska 

förutsättningar i arbetet med barn och ungdomar. SET bygger på att stärka och förebygga barn 

och ungdomars sociala ohälsa, Lions Quest är från början konstruerat för att förebygga 

drogmissbruk samt att StegVis syftar till att arbeta förebyggande för att inte barn ska hamna i 

situationer där de kan bli sexuellt utnyttjade. Samtliga dessa program utgår från ett socialt och 

emotionellt lärande, precis som Komet där fokus ligger på att hantera bråkiga och utagerande 

barn – inte hela grupper. Skolmedlings metoder grundar sig på att medla mellan vuxna i 

samband med brottsliga gärningar, men har även bearbetats för den svenska skolan.  

 

Programmen Lions Quest, SET & StegVis bygger på att eleverna ska kunna uppföra sig och 

sköta sig i skolan samt följa regler och gällande normer som råder i skolan och samhällets 

värld, att kunna lära sig hantera känslor och kontrollera sig för att utvecklas socialt och 

emotionellt. 

Dessa program innehåller delvis metoder som innebär belöningar och uppmuntran i samband 

med att eleverna beter sig på önskvärt vis medan icke önskat handlande kan innebära 

justeringar som utebliven belöning, ett behavioristiskt perspektiv.  

Farstametoden och Friends hänvisar till forskning kring mobbning, vilket även 

Olweusmetoden gör men då med kopplingar till forskning på aggressioner. De båda 

programmen utgår ifrån ett individualpsykologiskt perspektiv, d.v.s. att individens karaktär 

och egenskaper avgör ifall eleven kan bli ett offer eller förtryckare. Friends har på senare år 

bedrivit studier och låtit forskare bistå med sina kunskaper kring genusforskning med bland 

annat ett normkritiskt perspektiv. De har även fört fram ett bredare perspektiv gällande 

orsaker till utsatthet, här lyfts ett sociologiskt perspektiv fram. Övriga program utgår ifrån 

olika former av psykologisk inlärning och utvecklingspsykologiska perspektiv.  

Eftersom att flera av programmen utgår från andra perspektiv än pedagogiska är det kanske 

inte märkligt att flera av dem heller inte definierar orsaken till mobbning eller saknar 

definition av mobbning, och då i än mindre utsträckning kränkning som är det närmast 

aktuella begreppet i våra styrdokument. För övrigt är det endast Friends som berör samtliga av 

styrdokumenten; skollagen, läroplanen, barnkonventionen, barn och elevskyddslagen, 

Skolverkets allmänna råd. Skolmedling berör det som tas upp om mobbning i skollagen, innan 

begreppet mobbning ersattes av kränkande behandling. Här nämns och återfinns en 

beskrivning hur det egna programmet är förankrat med barnkonventionen och läroplanen.  
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I tre av programmen; LionsQuest, SET och Olweus finns det formuleringar och kopplingar till 

det som är skrivet kring hur skolor ska förhålla sig till värdegrundsarbetet i styrdokumenten. 

För programmen StegVis, Komet och Farsta saknas förklaringar till hur programmens 

innehåll är förankrade till något av styrdokumenten, däremot kan delar av arbetssätten och 

funktionen av metoder ändå svara mot någon del i ett styrdokument.   

Analys 

Om man utgår ifrån det som skrivits i samband med Skolverkets granskning av de för 

tidpunkten mest aktuella antimobbningsprogrammen kan man tolka det som att inget av 

programmen till fullo lyckas lösa uppgiften med att följa de styrdokument som skolan måste 

följa, i sin helhet. Det kan handla om att senaste forskningen pekar på andra orsaker till 

utsatthet, än vad den tidigare forskningen lyft fram och att antimobbningsprogrammen haft 

olika utgångspunkter i sina preventiva syften. I Friends material tolkar jag det som att deras 

arbete på senare år mer utgår ifrån vad den senaste forskningen lyfter fram som centrala 

områden. Stiftelsen Friends har genom att samla erfarna forskare kring sitt utvecklingsarbete 

lyckats ta fram material och skapat utbildningspaket som bygger på att vara normkritisk och 

mer ifrågasättande av hur maktstrukturer formats samt vidmakthålls - något som lyfts fram 

som ett mer modernt och viktigt synsätt snarare än att fokusera på att det är barns egna 

egenskaper och karaktärer som orsaker kränkningar och mobbningsbeteenden (Wrethander 

Bliding, 2007). Under årens lopp har preventionsprogram och antimobbningsprogram vuxit 

fram som ett resultat av att delvis ha utgått från tidigare programs utgångspunkter. I en 

granskning av 116 internationella vetenskapliga artiklar om mobbning visade det sig att 3/5 av 

programmen influerats av Olweus perspektiv, d.v.s. att individernas egenskaper definierar 

huruvida elever kan bli utsatta eller de som utsätter andra barn i skolan (Skolan en arena för 

mobbning, 2002).   

I takt med att olika lagar skärpts eller skapats under de senaste åren har kraven på skolan ökat 

då det handlar om att uppfylla alla förväntningar styrdokumenten uttrycker. Med tanke på att 

flera av programmen har sitt ursprung i USA och med andra grundfokus än den svenska 

skolans mobbningsproblematik är det kanske inte konstigt att de inte är fullständigt 

förankrade i våra jämförelsevis nyskrivna styrdokument. De preventionsprogram som har sin 

förankring i ett individpsykologiskt perspektiv kan riskera att måla upp en berättelse om ett 

barn och då definiera dennes personliga egenskaper. Eventuellt kan det bidra till att skapa en 

negativ bild som barnet kanske bär med sig som negativa erfarenheter långt in i livet, en slags 

skuld. Till exempel att som barn i skolan behandlats och definierats som en förtryckare då 

denne eventuellt vuxit upp i ett hem fyllt med sociala problem, utan att skolan noterat eller 

bistått med adekvata insatser. När ett antimobbningsprograms huvudmetod grundar sig på att 

lösa konflikter kan det låta bra, och visst är metoder kring konfliktlösning utmärkt. Men om 

man istället skulle fokusera på att analysera de orsaker som ligger till grund för konflikterna 

skulle kanske en del barn aldrig hamna i de situationer där de agerat på ett visst vis, t.ex. 

genom att normer och maktstrukturer problematiserats och lyfts fram för diskussion. En del 

av programmen tycks uppfylla styrdokumentens krav på att ta tag i akuta situationer med 

tillhörande dokumentation samt återkoppling till vårdnadshavare. Farstametoden har tidigare 
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fått kritik av Skolverket då de uppmanat skolor att avvakta med att informera föräldrar i 

samband med att deras barn varit inblandade i mobbningshändelser. I och med det påpekandet 

ändrade grundaren av Farstametoden metoden så att information till vårdnadshavare skulle gå 

ut så snart som möjligt efter att samtalen genomförts. 

Funktionen med Kompisstödjare finns beskrivet i ett par av programmen. Då det handlar om 

hur Friends ser på att använda elever som stödfunktioner för att förebygga och motverka 

negativa händelser har de på senare år uttryckt att skolorna själva får bestämma hur de vill 

hantera detta, vilket innebär att eleverna i mindre utsträckning riskerar hamna i situationer där 

de kan få svårt att balansera sin roll och maktrelationer i klass och skola. Den här 

förändringen är i linje med vad forskning pekar på, d.v.s. att undvika delar av vuxnas 

ansvarsroll för att hantera konflikter eller verka förebyggande (Söderström, 2013). 

Om en skola ska kunna svara mot vad samtliga styrdokument kräver så tolkar jag det som att 

Friends i störst utsträckning lyckas få med det som förväntas. Deras utbildningsprogram och 

litteratur omfattar det som nämns i styrdokumenten, här framgår tydligt betydelsen av att 

arbeta med normer, utbilda personalen i egen normmedvetenhet samt att det görs referenser 

till Barn och elevombudet och Skolverkets hemsida där fortsatt hjälp med t.ex. kartläggningar 

och likabehandlingsplaner erbjuds. Här har man även ett samarbete med Stockholms 

universitet då det handlar om att tillägna sig aktuell forskning.        

Antimobbningsprogrammet SET, social emotionell träning, har genomfört egna studier av hur 

väl manualprogrammet fungerat i Sverige - med resultatet att aggression, drog och 

alkoholproblematik samt mobbning visat på positivt utfall. Det är främst den sociala och 

emotionella träningen som ger resultat. Kanske kan det vara en av orsakerna då SET bedöms 

otillräckligt gällande att motverka mobbning, och numera kränkning. Däremot tror jag att det 

finns delar i de olika antimobbningsprogrammen som verkar positivt fast inte över hela 

spannet av åtgärder som samtliga styrdokument berör. Att få ”godkänt” enligt de krav som 

ställs tycks vara en utmaning för de personer som ska arbeta med att få med alla delar. På 

SET:s hemsida kan man läsa en del om just de höga krav som SBU (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering) ställer på preventionsprogram, som ska verka långsiktigt och verka 

förebyggande. Här beskrivs att inget program i hela världen svarar mot de kriterier som är 

formulerade av SBU. Av de tusentals olika program som finns i världen har SBU valt att 

granska 61 stycken, mindre än en procent. Enligt CSPV (Center for the Study of Prevention of 

Violence) bedöms endast 12 program ha tillräckliga vetenskapliga belägg för att bli godkända, 

och av dessa återfinns 2 program som ligger till grund för formandet av SET.  

Det jag funderar över är ifall inte flera av de aktuella programmen har ett innehåll som till stor 

del kan svara mot styrdokumenten, kanske behövs en del modifieringar utifrån senare 

forskning. I och med att flera av programmen i grunden utgår ifrån ett annat fokusområde än 

kränkningar och mobbning samt att de skrivits för en längre tid sedan, kan det utgöra orsaker 

till varför de inte prickar helt rätt gällande våra ganska nyskrivna styrdokument. Nästan 

samtliga program missar att problematisera normer som finns runt om barnen, normer i 

samhället men även att låta vuxna runt barnen utmana sina egna normer. Jag kan se att det 

finns flera goda insatser som programmen tar fasta på men att det inte helt och klart framgår 

vad de kan åstadkomma. Enligt programmens hemsidor finns i flera fall referenser till 

vetenskaplig evidens samt att de kontrollerats och fått goda resultat gällande att förebygga 

klimat och motverka mobbning. I Skolverkets rapport framgår dock att de saknar 

vetenskapligt stöd, vilket kan bero på att fokusområde varierat. 
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När det handlar om styrning av arbetet kring kränkande behandling och hur den påverkar 

olika aktörer kan man resonera utifrån olika perspektiv; dels att de aktuella policydokumenten 

genom sin naturliga maktposition syftar till att styra skolans verksamhet mot att främja 

barnens skolmiljö samt att stoppa kränkande behandling. Effekterna av denna styrning kan 

yttra sig genom att skolorna lyckas forma och organisera väl fungerande 

likabehandlingsplaner, i enlighet med de allmänna råden som Skolverket beskriver i sin 

publikation. Samtidigt kan denna styrning skapa en situation som öppnar för externa aktörer i 

form av producenter av antimobbningsprogram, som ser en möjlighet att skapa eller utveckla 

en marknad då skolorna eventuellt inte har en tillräckligt stor kunskap eller beredskap för att 

hantera det som krävs i detta ganska omfattande arbete. Det här är även något som nämns i 

Skolvardagens komplexitet – en studie av värdegrundsarbetet i skolans praktik (Assarson, 

2011). I ett sammanhang där skolan genom att välja ett manualprogram som garant för att 

motverka kränkningar och främja gott värdegrundsarbete kan man som kommun eller skola 

riskera att styras in på en bana utan att ha kontroll över processerna. I bästa fall utgår 

programmet från en god vetenskaplig grund med anpassat fokusområde, forskning med de 

senaste rönen, samt även har en internationell förankring i hur man ser på orsaker kring 

kränkning och mobbning. Som jag tidigare beskrivit är det endast ett av de undersökta 

antimobbningsprogrammen som genom sitt material berör problematisering av normer – 

Friends. (I normens öga – metoder för en normbrytande undervisning, 2008). Dessvärre har 

det genom studien visat sig att programmen kan vara medskapare till något som de egentligen 

önskar motverka, dels kan det ha att göra med att de eventuellt befäster roller eller tilldelar 

roller för en del barn då manualen i antimobbningsprogrammet ramar in och definierar 

egenskaper hos ett barn. Den huvudsakliga problemtiken för programmen är att de på förhand 

tycks sitta på ett slags facit eller mall över hur saker och ting ska förhålla sig för att motverka 

kränkningar och mobbning. Om vi vuxna inte tillåts våga problematisera samhällets normer 

samt betrakta oss själva som normbärare riskerar arbetet genom manualprogrammen att styra 

barnen. Detta är problemet och även högst olyckligt.   

    

Diskussion  

Den del av studiens syfte som handlat om att undersöka hur policydokument och 

styrdokument uttrycker hur skolan ska eller bör utforma en optimal arbetsmiljö har visat att 

det krävs både tid och resurser från skolornas sida för att kunna ta del av aktuell forskning och 

föra den vidare in i personalgruppen. Att organisera arbetet så alla delmoment i en fungerande 

arbetsplan - Likabehandlingsplan berörs och hålls vid liv genom personalens försorg är en 

utmaning då arbetet är omfattande. Det handlar för skolans personal om att vara förtrogen 

med Läroplanens värdegrund, skollagen samt Skolverkets riktlinjer i hur man kan arbeta för 

att främja, förebygga samt akut åtgärda kränkande behandling. Det kan vara förståeligt att 

skolor önskar köpa in färdiga, och i bästa fall genomarbetade program som berör och följer 

det som förväntas. Efter att ha studerat de valda antimobbningsprogrammen framgår det att 

programmen i alltför stor utsträckning utgår från en form av fasta positioner där något på 

förhand beskriver någonting som bör justeras, som en manual att följa. På sätt och vis blir det 
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en mer hanterbar lösning för en skola, där lärarna utbildats att undervisa i specifika ämnen 

och själva inte valt att arbeta med att problematisera sina egna normer. Detta har genom 

forskning även visats vara en av svårigheterna i arbetet med att få med lärare att arbeta med 

normer (Kumashiro, 2009). Ett av problemen är att antimobbningsprogrammen utgår från ett 

perspektiv där en elev själv bär på egenskaper som bidragit till att den hamnat i en utsatt eller 

utsättande position. Problemet med att komma till rätta med kränkande behandling och 

mobbning i den svenska skolan kanske skulle kunna begränsas genom särskilt utbildade 

vuxna på varje skola, som har till uppgift att stå för implementering av uppdaterad forskning i 

personalgruppen och ansvarar för att den hålls vid liv. Det blir för mig mer tydligt då så få av 

de undersökta programmen berör den senare forskningen kring bland annat betydelsen av att 

vara normkritisk, att låta eleverna vara delaktiga i att synliggöra rådande samhällsnormer för 

att kritiskt analysera dem tillsammans med vuxna i skolan.  

 

Genom en kritisk diskursanalys av antimobbningsprogrammen framgår en bild av att barnet 

själv kan bli föremål för justering, anpassning eller i en del fall blir bärare av frågor och 

problem som vuxna egentligen ska hantera och lösa. I samband med att programmens 

vetenskapliga grunder och forskningsanknytningar undersökts framgår det också att en del av 

problemen består av att antimobbningsprogrammen har en helt annan förankring och 

grundsyfte än det som kanske efterfrågas för att kunna följa styrdokumentens avsikter.  Vad 

som framgår efter genomläsning är att utgångspunkterna kan röra hur samhället vill reducera 

risken för barn att hamna i problem kopplat till alkohol eller droger alternativt utveckla sin 

empati eller komma till rätta med sin aggressivitet. Allt detta är naturligtvis bra, om bara 

skolpersonalens pedagoger behärskar sociologi och psykologi i tillräckligt stor utsträckning. I 

vilken utsträckning denna önskade färdighet, eller brist på färdighet, hos skolpersonalen kan 

påverka barnens utveckling framgår inte av programmen då löften om andra positiva effekter 

kan överskugga hanteringen av att motverka kränkningar och mobbning. Det som utesluts i de 

flesta texterna är hur barnet själv kan må i situationer då det t.ex. hamnar i blickfånget i 

samband med en terapiliknande övning i sin egen klass. Här gör det skillnad att vara pedagog 

och utbildad för ämnesundervisning och vara psykolog, rustad att behandla barn med andra 

svårigheter än att förstå multiplikationstabellen.  

Resultatdiskussion  

Studiens resultat har gett en bild av vilka dokument som ligger till grund för hur skolan anses 

behöva arbeta för att motverka kränkning och även diskriminering. Genom att följa 

Läroplanens formuleringar om värdegrund, skollagens 6:e kapitel, diskrimineringslagen samt 

Skolverkets allmänna råd i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är det tänkt 

att skolan ska lyckas i sitt uppdrag med att motverka kränkningar. Det som blir tydligt i min 

studie är i hur liten utsträckning antimobbningsprogrammen; Farstametoden, Friends, Komet, 

Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolmedling och Stegvis följer den senaste 

forskningen - som slår fast att delar av programmens arbetsmetoder kan få kontraproduktiva 

effekter, t.ex. att låta elever fungera som kamratstödjare eller att programmen använder sig av 

utformade värdegrundslektioner (Söderström, 2013). När det handlar om hur samhällsnormer 

eller normer burna av vuxna i skolan kan påverka barnen visar det sig genom studier utifrån 

ett normkritiskt perspektiv att skolan har mycket att arbeta med, då samtliga 



30 

 

antimobbningsprogram förutom Friends missar detta perspektiv. Friends har på senare år tagit 

del av vad nya forskningsrön pekar på som mer kvalitativt arbete för att motverka kränkning 

och mobbning (Bromseth & Darj, 2010). 

 

Slutsatser 

Om den svenska skolan ska lyckas med att reducera antalet ärenden kopplat till kränkande 

behandling och mobbningsärenden så tror jag att en separat grupp av personal behöver 

utbildas och reserveras tid för att implementera och underhålla viktiga nya kunskaper i skolan. 

Likabehandlingskunskaper som bärs fram av andra personer än lärarna, som utbildats för att 

pedagogiskt förmedla ämneskunskaper. En del av de program jag undersökt kan ha andra, och 

goda effekter på barns situation, kopplat till olika värdegrundsarbeten och inte direkt verka 

mot mobbning. En del av dessa ”antimobbningsprogram” har heller aldrig påstått sig vara 

ämnat att vara just ett sådant program. Det som framgår vara en mycket viktig komponent i ett 

framgångsrikt arbete för att motverka kränkningar, är hur arbetet med normkritik ska beredas 

plats i skolorna samt medvetenheten att skapa möten i skolorna som inte befäster ett barns roll 

eller position.    

Vidare forskning 

Så hur kan man tänka, och hur kan man se ett framtida arbete med att främja barns 

skolarbetsmiljö? Att vi vuxna lyckas skapa en plats för barn som under sin skoldag kan 

fokusera på kunskapsinhämtande istället för att uppleva oro inför hur nästa dag kommer att 

gestalta sig. I min studie framgår det hur aktuell forskning pekar på en helt annan syn på 

orsaker till kränkningar och mobbning än vad som går att finna i de flesta 

antimobbningsprogrammen. I forskning framgår även hur komplext denna uppgift är, att 

förvalta en god värdegrund med allt vad det innebär.  

Gällande en fortsatt forskning inom området kränkningar och mobbning så förefaller det för 

mig vara intressant att undersöka vilka kompetenser en skola bör vara utrustade med för att 

kunna möta alla styrdokuments krav och riktlinjer. Utifrån denna undran kan följande 

frågeställningar kanske vara aktuella:  

- Vilka kompetenser eller utbildningar ses vara nödvändiga för att kunna hantera 

kraven? 

- Hur kan en organisation av insatser se ut? 

- Hur håller skolan kontakten med den senaste forskningen?    

 

Ett annat område som skulle vara intressant att fördjupa sig i är att studera hur lärare förhåller 

sig i klassrummen och skolans lokaler, d.v.s. att undersöka vilka normer vuxna kan bära med 

sig in i verksamheten.  
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