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Abstrakt

Nyckelord:  mobbning,  individualisering,  skolan,  samhället,  värdegrund,  likabehandlingsplan,

modernitet, senmodernitet 

Syftet med examensarbetet är att studera mobbningsbegreppets förändring

i det moderna samhället genom framväxten av det senmoderna samhället.

Med utgångspunkt i den kvalitativa metoden idé- och ideologianalys samt

i  teorier  om  kollektivet,  den  ökade  individualiseringen,  den  moderna

skolan och den senmoderna skolan behandlas fenomenet mobbning och

begreppets framväxt och utbredning i ett perspektiv som grundar sig i den

senmoderna skolan och det senmoderna individualiserade samhället.  Ett

antal  högstadieskolors  likabehandlingsplaner  utgör  det  empiriska

materialet.  Analysen av skolornas likabehandlingsplaner i samband med

de använda teorierna visar på att  mobbningsbegreppets betydelse ökat i

omfattning  och  förändrats.  Mobbning  har  gått  från  att  ha  varit  ett

vetenskapligt formulerat problem till att bli ett akut problem, som ständigt

diskuteras i  debatter,  med krav från högre instanser att  varje skola ska

utforma en likabehandlingsplan för att förebygga och förhindra mobbning

och kränkande behandling. Min slutsats är att det får konsekvenser i form

av att den klassiska mobbningen relativiseras i det senmoderna samhället

till  skillnad från det  tidigare  moderna samhället  p.g.a.  den  individuella

rättigheten att anmäla en händelse som omfattas av all form av kränkande

behandling där huvudmannen har ett ansvar att åtgärda.



Förord 

Examensarbetet Den moderna mobbningen eller senmoden kränkning? En studie om

mobbningsbegreppets förändring har pågått under hösten 2016 och avslutar

ämneslärarutbildningen 7-9 med inriktning samhällskunskap och svenska vid Lunds universitet

tillsammans med Högskolan Kristianstad. Arbetet motsvarar 30 hp.

Ett stort tack till min handledare Peter Gustavsson för vägledning, värdefulla kommentarer, goda

råd och för att ha varit ett stöd under hela arbetets gång. 

Januari 2017, Kristianstad

Caroline Persson
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1. Inledning 

Amnet för denna uppsats är mobbningsbegreppets framfart i en kontext där både skola och samhälle

har  förändrats.  I  takt  med  det  senmoderna  samhällets  framväxt  och  skolans  förändringar  har

begreppet mobbning belysts i en mycket högre grad än tidigare.

Det går att  härleda fenomenet  mobbning så långt som trehundra år tillbaka i  tiden,  till  franska

revolutionen.  Begreppets innebörd uppkom under  en tid i  Europas historia  där sociala  problem

löstes med våld. Inom samhällsvetenskapen talas det om att forskningen kring mobbningsbegreppet

kom igång på allvar under 1980-talet och då framför allt i Skandinavien (Björk 1999). Mobbning

har  som begrepp funnits  sedan 1969 när  det  introducerades i  det  svenska språket  (Frånberg  &

Wrethander 2011). Det är emellertid under de senaste två decennierna som uppmärksamheten kring

mobbning ökat drastiskt. Vidare beskriver Frånberg och Wrethander (2011) att mobbning idag är ett

omfattande  begrepp och väcker  stor  uppmärksamhet  i  media,  i  skolan  och i  politiska  debatter.

Konsekvenserna är allvarliga och skolans brister lyfts fram i mobbningsproblemet. Idag kan skolor

inte råda bot på mobbning trots alla åtgärder som finns för att förebygga och förhindra mobbning.

Olivestam och Thorsén (2011) påpekar att den nuvarande läroplanen för grundskolan, förskole-

klassen  och  fritidshemmet,  Lgr  11,  vilar  på  en  demokratisk  värdegrund  som växt  fram av  de

traditioner som funnits i det svenska samhället under en lång tid. Värdegrunden är fundamentet för

skolans verksamhet. Olivestam och Thorsén (2011) menar vidare på att varje samhälle vilar på en

slags  värdegrund.  Skolans  ändamål  och  det  uppdrag  som  varje  skola  ska  utföra  speglar  hur

samhället  ser  ut  och  samhällets  värdegrund.  Värdegrunden  är  inte  orörlig  utan  i  takt  med  att

samhället förändras sker ombildningar av värdegrunden. Värdegrunden i den svenska skolan har

förändrats ett flertal gånger i linje med samhällets förändring.

 

Alla barn och elever i den svenska skolan ska kunna känna sig trygga och få vara sig själva. Varje

elev ska i skolan få utveckla sina förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. Värdegrunden

omfattar alla människors lika värde, solidaritet mellan människor, individens frihet- och integration,

människolivets okränkbarhet och jämställdhet mellan könen. I Lgr 11 framgår det tydligt att det i

skolan ska råda nolltolerans mot alla sorters kränkningar. Alla människor är lika mycket värda och

ska bli behandlade på samma villkor (Skolverket.se)

 

Trots  att  det  i  skolans  styrdokument  framhålls  att  det  ska  råda  nolltolerans  mot  alla  slags

kränkningar är mobbning ett ständigt problem i dagens svenska skola och ungefär 60 000 elever är
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utsatta (Friends.se). En elev som blivit utsatt för mobbning kan få men för livet och bära med sig

det under många år – trots att det hävdas att skolan ska vara en trygg plats.

 Ingegerd Tallberg Broman (2011) diskuterar kring att det finns en stor förväntan på skolan idag och

hur dagens skola samverkar med de nya förutsättningarna som uppstått. Tallberg Broman (2011)

belyser den förändrade skolan, den ökade friheten, den förändrade barndomen och de sociala

relationerna. Inom utbildningspolitiken under 2000-talet är det skolreformer som blivit om-

diskuterade och varit i fokus på den politiska dagordningen både i Sverige och i andra Europeiska

länder.  Skola och utbildning har inte bara uppmärksammas inom politiken utan tillika i  media.

Media belyser ofta skolan som i kris och förfall. Brister i elevers kunskaper, brister i ordning och

reda,  brister  i  värden  och  normer  och  slapphet  är  återkommande  omtalat.  I  synnerhet  har

mobbningsfrågor fått en avsevärd uppmärksamhet i media under 2000-talet vilket har bidragit till

att skolan har framstått som ansvarslös kring hantering av mobbning.

 

Persson (2014), professor i sociologi och utbildningsvetenskap (2014) hävdar att skolan befinner sig

i en kris. Skolan har betraktas som mer eller mindre i kris sedan 1950-talet men krisen har aldrig

varit så starkt påtaglig som den är nu. Det har aldrig tidigare talats om krissituationen i lika stor

utsträckning som idag. De skolansvariga politikerna debatterar ständigt kring skolan. Enligt Persson

(2014) är det  flera  faktorer  som har  lett  till  skolans kris.  Persson (2014) pekar på avreglering,

kommunalisering, friskolemarknaden, stor resursminskning, attacken på lärarprofessionen och ett

målrelaterat betygssystem som orsaker till den rådande krisen. 

Varför uppstår  mobbning? Det  finns många teorier kring mobbningens uppkomst.  Björk (1999)

menar att mobbning grundar sig på en intolerans mot olikheter. Individuella olikheter, olikheter som

inte  är  nära  den  rådande  normen orsakar  mobbning.  Björk  (1999)  pekar  även på  att  det  finns

samband mellan makt och mobbning. I varje mobbningssituation finns inslag av makt, det är en

manipulerande,  fientlig,  känsloladdad  och  tvingande  makt.  Landahl  (2006)  beskriver  att

mobbningsdiskursen alltid har funnits i skolan, dock i olika grad och utsträckning vilket har berott

på skolans och samhällets  förändringar.  Elevkollektivets sammanhållning har förändrats radikalt

och lett fram till dagens tydliga inslag av individualisering i skolan. För att förstå hur denna process

gått till krävs kopplingar till olika sociologiska förutsättningar den tidigare kollektiva klassamman-

sättningen genomgått.  Goffmans (1991) analyser av ”totala institutioner” kan vara till  hjälp vid

kartläggning av mobbningens framväxt. Goffman (1991) menar att de individer som tillhör totala

institutioner systematiskt fråntas sitt privata jag. Det privata jaget omdanas till ett kollektivt. Skolan

anses inte vara en utpräglad total institution men trots det finns det somliga likheter. Skolan är en
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plats som oupphörligt varit bärare av en avpersonaliserande kultur som b.la. visat sig genom normer

kring  hur  man  klär  sig  och  personlighetsnormer.  Under  det  senare  1960-talet  förändrades

skolklassen. Från det att alla elever hade följt normer identiskt föddes en heterogen skola fram där

eleverna tillhörde olika samhällsklasser,  hade olika längd på håret  och olika kön. Flickskolorna

upphörde,  grundskolan  infördes,  auktoritetsrelationen  mellan  lärare  och  elev  förändrades  och

undervisningen  började  på  diverse  sätt  att  individualiseras.  Elevkollektivet  har  förskjutits  till

individualism som fått en allt mer framträdande roll. I takt med den förändrade samhällsstrukturen

har disciplinen i skolan ombildats. Frånberg och Wrethander (2011) är av samma åsikt som Landahl

(2006), att lärarens auktoritet har förändrats ur ett längre historiskt perspektiv. Straff och ignorering

i skolan var förr en del av skolvardagen men är idag inte tänkbar i en skolmiljö där lärande och

värdegrundsarbete  står  i  fokus.  Landahl  (2006)  påpekar  att  elever  som bryter  mot  normen,  är

odisciplinerade  och trotsar  auktoriteten  hos  lärarna  är  ett  återkommande  problem inom skolan.

Läraren  har  oupphörligt  haft  auktoritet  men  har  likväl  stött  på  motstånd.  Elevbeteendet  har

förändrats och vad som ses som ett utmanande och provocerande beteende är inte statiskt och har

förändrats i takt med skolans och samhällets förändring.

 

Vidare beskriver Landahl (2006) att ett sätt att förstå skolans förändringar på är att sätta skolan i

relation till samhällsutvecklingen. Det finns idag en uppfattning om att skolan omformas i takt med

samhällets förändringar. Tallberg Broman (2011) är av samma åsikt som Landahl (2006) och hävdar

att skolan är i ständig påverkan av olika samhällsprocesser som individualisering, demokratisering,

marknadisering och internationalisering. Relationen mellan skola och samhälle kan enligt Landahl

(2006) beskrivas med hjälp av spegelmetaforik. Skolan och skolans uppdrag är en reflektion av de

rådande förhållanden som förekommer i samhället. Att skolan är en spegling av samhället är inget

nytt fenomen eftersom att skolan är en prägel av samhället men samhällets problem påträffas idag i

skolan i en allt högre grad än tidigare i historien. Landahl (2006) pekar på två framträdande orsaker.

För det första har skolan vuxit i omfattning. Att skolan har blivit allt mer omfattande under 1900-

talets gång har  medverkat  till  att  skolan som institution idag har besatt  sig i  en unik ställning.

Skolan  äger  inte  självbestämmanderätten  över  elever  utan  de  ingår  i  andra  sociala  relationer,

huvudsakligen familjen som ideligen har en verkan på elevernas liv – även i skolan. För det andra

har även samhället vuxit i omfattning. Globaliseringen har lett till större valfrihet gällande skola och

utbildning och även ett ökat människoflöde. Krissituationer som uppstår i världen t.ex. människor

på flykt, berör skolan indirekt.

Mobbning har gått från att vara ett vetenskapligt formulerat problem till att bli en akut fråga – ett
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utbrett problem där åtgärder borde ha vidtagits tidigare, sett ur ett historiskt perspektiv. Mobbning

kan leda till allvarliga konsekvenser och ständigt förebyggande arbete är essentiellt – det kan rädda

liv. 

1.1 Avgränsning

Med hänsyn till  att  mobbning är ett  väldigt  brett  område och innefattar  många aspekter är  det

nödvändigt med avgränsning. Jag har därför valt att fokusera och rikta in mig på områden som

omfattas av mina frågeställningar.

Gällande årskurs har jag valt att rikta in mig på likabehandlingsplaner som omfattar årskurs 7-9

eftersom  att  min  utbildning  och  mitt  framtida  yrke  inriktar  sig  på  högstadiet  årskurs  7-9.

Läroplanerna som jag har granskat omfattar grundskolan och min valda teori behandlar skolan med

elever från grundskolans senare år.

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det här examensarbetet behandlar mobbning. Fokus i arbetet ligger på orsaker till mobbningens

framväxt.  Syftet  med  denna  studie  är  att  belysa  och  analysera  fenomenet  mobbning  och

mobbningsbegreppets  framväxt,  utbredning  och  förändring  i  ett  perspektiv  som  grundar  sig  i

framväxten av det senmoderna individualiserade samhället och den senmoderna skolan som därefter

ska kopplas till ett antal skolors likabehandlingsplaner. 

För att uppfylla syftet är följande övergripande forskningsfrågor formulerade: 

• Vilken  är  mobbningsbegreppets  innebörd  i  det  moderna  samhället  jämfört  med  det

senmoderna samhället?

• Hur  problematiseras  mobbningsbegreppet  utifrån  det  konkreta  innehåll  i  skolornas

likabehandlingsplan?

1.3 Begreppsdiskussion kring mobbning istället för kränkande behandling

Mobbning som begrepp togs år 2006 bort i styrdokument som skollagen och läroplanen och ersattes

av kränkande behandling. I styrdokumenten innebär kränkande behandling att en elevs värdighet

kränkt. Upprepas det vid ett flertal tillfällen räknas det som mobbning. En orsak till att begreppet

mobbning  tagits  bort  ur  skollagen  är  att  skollagen  inte  bara  ska  motverka  återkommande
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kränkningar utan även de enskilda (Skolverket.se)

Enligt mig finns det ett värde att behålla begreppet mobbning i mitt examensarbete för att mitt fokus

ligger på de upprepade kränkningssituationerna och inte de enskilda. Mobbning är ett starkt laddat

ord och det blir en annorlunda kraft i texten genom att använda orden mobbad och mobbare. Jag

anser att mobbning ger ett annat djup i min text än vad kränkande behandling hade gjort. Mobbning

är ett ett snävare begrepp än kränkande behandling och innefattar den klassiska mobbningen till

skillnad från kränkande behandling som har kommit att få en allt vidare innebörd. I min text syftar

jag till den klassiska mobbningen, därför hade jag kommit ifrån mitt syfte genom att använda mig

av  kränkande  behandling  istället  för  mobbning.  Ytterligare  en  anledning  att  använda  mig  av

begreppet mobbning är all tillgänglig forskning som finns kring mobbning, vilket utgör en risk att

utelämna om jag använder mig av kränkande behandling. 

2. Teori

I följande kapitel  kommer teoriramarna för studien att  presenteras.  Strukturen för kapitlet  är att

teorin är uppdelad i två delar. Den första delen handlar om det moderna samhället och den moderna

skolan och avslutas med en sammanfattning och del två handlar om det senmoderna samhället och

den senmoderna skolan och avslutas likaledes med en sammanfattning. 

2.1 Skolan – en spegling av samhället 

Landahl  (2006)  menar  på  att  skolan  alltid  har  speglat  samhället  och  ett  sätt  att  förstå  skolans

förändringar på är att sätta skolan i relation till samhällsutvecklingen. Skolan och skolans uppdrag

är en reflektion av de rådande förhållanden som förekommer i samhället, det innebär emellertid inte

att skolan ensam kan lösa alla problem som uppstår. 

2.1.1 Den moderna skolans förändringar under 1900-talet 

Olivenstam och Thorsén (2011) beskriver att under år 1958 sker två förändringar i skolan. Dels

byter morgonandakten namn till morgonsamlingen, den innefattar alltjämt en kristen innebörd men

ombildades och agan förbjöds i skolan. Fram till år 1962 inleddes varje morgon med en kristen

morgonsamling och den kristna aspekten var central i värdegrunden. Lärarrollen i skolan var tydlig

och pedagogen var en framträdande auktoritet förmedelst av sin kunskapsmakt och pedagogiska

yrkesutbildning. Elevrollen var lydig och det krävdes absolut lydnad av eleven. Eleven rättade sig
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efter  den  ordning  och  uppförande  som  pedagogen  krävde.  Elevens  uppgift  i  skolan  var  att

tillgodogöra sig detta vetande och anpassa sig. Betyg i ordning och uppförande erhölls av eleverna.

Under  början av  1960-talet  söktes  ett  alternativ  till  den  kristna  värdegrunden och en  ny  skola

skapades.  Individens frihet blev allt  mer framträdande och rätten att  själv utveckla sitt  liv blev

betydelsefullt i den nya värdegrunden. Det moderna samhället växte fram och skolan reformerades i

samband med förändringen. Lärarrollen förändrades från tydlig till otydlig. Pedagogen kunde inte

längre  hävda att  eleven måste anpassa  sig efter  pedagogens  mönster p.g.a.  individualiseringens

framträdande roll. Både Olivestam och Thorsén (2011) och Landahl (2006) belyser ett antal bryt-

punkter som kan förläggas till 1960-talet. Du-reformen slog igenom, tilltalsordet du ersatte Ni, Herr

och Fru, betyg i ordning och uppförande försvann och mobbningsbegreppet myntades.

Landahl  (2006) beskriver  att  under  hela  1900-talet  önskade lärare att  få  klartecken kring  vilka

befogenheter de besitter för att kunna förhindra olika typer av disciplinproblem och det är något

som är bestående ännu idag. Utifrån skolans officiella målsättningar har det under hela 1900-talet

säkerställts att skolan har två mål, fostran och kunskapsförmedling. Fostransarbetet är inriktat på

normer och värden. Fostran handlar om att forma individer till att bli människor som ingalunda

bryter  mot normer och värden som betraktas som väsentliga. Det går att skilja på två typer av

fostran, den ena är inriktad på att forma goda samhällsmedborgare som ska följa det rådande idealet

i samhället och har genom historien b.la. handlat om att skapa fosterlandskärlek, fred och tolerans.

Den andra typen av fostran är inriktad på nuet och kretsar ideligen kring olika aspekter av arbetsro.

Sett  tillbaka  i  historien  har  de  fostrande  uppgifterna  förändrat  karaktär  i  takt  med  samhällets

rådande förändring och inte sällan förts över från hem till skola. 

Allt eftersom den förändrade samhällsstrukturen har disciplinen i skolan ombildats. Landahl (2006)

beskriver att ”Det normbrytande, odisciplinerade och auktoritetstrotsade skolbarnet är ett ständigt

återkommande tema inom pedagogiken” (Landahl 2006:37). Läraren har oupphörligt haft auktoritet

men har likväl stött på motstånd. Landahl (2006) är av samma åsikt som Frånberg och Wrethander

(2011) att lärarens auktoritet har förändrats och vad som anses som ett provokativt beteende inte är

permanent. Under det tidiga 1900-talet formulerades en omättlig myckenhet egenskaper som sågs

som  mål  för  skolans  karaktärfostran.  Egenskaper  som  eleverna  skulle  eftersträva  var  b.la.

punklighet,  ärlighet,  plikttrogenhet,  uthållighet,  ärlighet-  och  samvetsgrannhet  i  arbete  och

tänkande,  iakttagelseförmåga,  humanitet,  kamratkänsla,  fosterlandskärlek,  ansvarskänsla,

ordningssinne  och  solidaritet.  I  kontrast  till  detta  stod  oärlighet,  förakt  mot  skolans  ordning,

oordning under lektion och trots- och sidvördnad mot lärare högt upp över negativa egenskaper.
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Framför  allt  ärlighet  intog en central position gällande skolans fostrande roll.  Arlighet gällande

barnuppfostran går  att  härleda till  ett  flertal  filosofer som Locke och Kant  som båda ansåg att

personer  som ljuger  bör  avskys och behandlas  med förakt.  I  Lgr  62 betonades  ärligheten med

formuleringen ”Respekt för sanning och rätt” (Lgr 62:18). Lögnen kunde komma att bestraffas med

b.la. sänkt uppförandebetyg. Lögnen tillhörde det osynliga normbrottet – det var därför svårt att

synliggöra  och  övervaka  normbrottet  sett  till  den  sociala  kontexten  i  det  moderna  samhället.

Förmågan att ljuga betraktades höra ihop med andra normbrott som t.ex. skolk, fusk och skryt och

det ansågs att lögnen var sammankopplad med brist på respekt. Landahl (2006) hävdar genom Nils

Lundqvist (1942) att straff skulle försöka undvikas alldenstund det kunde leda till fler lögner, det

var fördelaktigare att skapa ”..en stämning som ger mod att bekänna” (Lundqvist 1942:27). Det

kunde leda till att ett förtroende återskapades mellan lärare och elev. Fram till 1950-talet var den

lögnaktiga  eleven  skolans  huvudsakliga  problem  gällande  disciplin.  Därefter  växte  nya

auktoritetsmönster fram vilket omskapade disciplinen. I samband med att agan och betyg i ordning

och uppförande försvann minskade rädslan för bestraffning och resultatet blev mer orädda elever

som inte upplevde ett stort behov av att ljuga. Landahl (2006) menar att barnen som är en minoritet

i samhället befinner sig i majoritet i skolan. I den moderna skolan utmärkte sig skolklassen som

enhetligt kollektiv och förväntades av läraren att bete sig likartat, som kom att utgöra en symbol för

ordning och läraren kunde använda sig av enhetligheten för att skapa en kontroll över eventuellt

uppkommande röriga situationer i klassrummet. Skolan sammanfogade medvetet individerna men

vad hände om eleverna tog det i anspråk och som enhetligt kollektiv trotsade lärarens auktoritet?

Det blev allt mer förekommande under 1960-talet och framåt då agan förbjöds i skolan och betygen

i ordning och uppförande försvann. I takt med utvecklingens framfart omskapades relationen mellan

lärare  och  elev.  Landahl  (2006)  beskriver  att  det  inte  nödvändigtvis  är  den  heterogena

klassammansättningen  som  lett  fram  till  förändringen  utan  belyser  framför  allt  på  podiets

försvinnande  som medförde  att  läraren  kom närmare  elevens  nivå,  både  i  reell  och  symbolisk

mening.  Dessförinnan  var  det  upphöjda  podiet  en  distinkt  beteckning  för  att  läraren  och

elevkollektivet befann sig i två olika världar. I takt med att lärarens auktoritet utmanades började

elevernas individualitet uppmuntras allt mer. Nu handlade det om att leda in kollektivet på rätt spår

igen  samt  att  upplösa  kollektivet  –  individualiseringen  tog  här  sin  början.  Individuella

utvecklingsplaner inrättades vilket tillika åtgärdsprogram och utvecklingssamtal gjorde. I takt med

de  förändrade  strukturerna  i  skolan  ombildades  disciplinen.  Klassrummen började  stundom stå

tomma  av  den  orsaken  att  eleverna  tilläts  att  arbeta  utanför  klassrummet.  Läraren  kunde  inte

konfrontera eleverna på likadant sätt som tidigare eftersom att läraren inte hade uppsikt över vad

som hände utanför klassrummet vilket möjliggjorde till  ökade dolda normbrott  mellan eleverna.
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Lärarens  kontakt  med  eleverna  som  en  enhetlig  massa  luckrades  sakta  upp  och  ersattes  av

individuella  kontakter  mellan lärare  och elev.  Aven kontakten mellan eleverna  försvagades  och

istället för att elevernas starka sammanhållning framställdes som ett  problem – som det tidigare

gjorts, gjorde istället bristen på sammanhållning det.

Landahl (2006) beskriver genom Marklund (1956) att under 1950-talet skedde en progression mot

mer öppna normbrott. De gamla disciplinproblemen som innefattade lögn, fusk och skolk bröts av

nya disciplinproblem som omfattades av svårigheter av sitta still och prat.

Naturligtvis är disciplinproblem ingenting nytt för skolans del. Skolk, fusk, lögn, stöd, aggressivitet, 

översitteri och dylika uppförande- eller ordningsproblem av konventionell art förekom förr lika väl som nu. 

Men det är inte enbart i sådana disciplinmoment av mera individuell och isolerad art, som skolans 

disciplinproblem av i dag ligger. Det nya består i att vid sidan av dessa gamla problem uppträtt en allt 

påtagligare allmän oro i skolsalarna. Barnen är mer pratsamma än förr, har påfallande svårt att sitta stilla 

och är okoncentrerade i sitt arbete (Marklund 1956:141). 

Marklund  (1956)  påstod  att  de  tidigare  dolda  disciplinproblemen  utökades  med  nya  öppna

disciplinproblem. Pratet och svårigheter att sitta still blev ett allt mer växande bekymmer. Landahl

(2006) hävdar att  det  går att  härleda varför  kampen mot lögnen miste tillämplighet  till  att  nya

tankegångar uppstod kring vem eleven ska visa respekt. Under det tidiga 1900-talet  hade fokus

legat på att eleven skulle visa respekt uppåt – nämligen mot läraren, s.k. vertikal respekt. Under

mitten av 1900-talet och framåt omdanades detta fokus och förflyttades till att betona värdet av

respekt mellan elever, s.k. horisontell respekt. Betoningen gällande fostran låg nu på att visa respekt

för andra elever.  Mobbningsbegreppet  och begrepp som kränkningar  och trakasserier har skarpt

framhållit denna sedlighet. 

Den tidigare  eftersträvansvärda  ärligheten  ställdes  nu  i  kontrast  till  den  horisontella  respekten.

Istället för att se lögnaktigheten som problem började snarare ärligheten att ses som problematisk

och inom skolans fostran försökte ärligheten att dämpas. För stor ärlighet mellan eleverna kunde

ledda  till  kränkande  kommentarer  som  ansågs  som  mobbning.  Den  horisontella  respekten

innefattade inte enbart vänskap utan även fiendskap.

2.1.2 Mobbningsbegreppet 

”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid blir utsatta för negativa

handlingar från en eller flera individer” (Björk 1999:21).
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Ovanstående är en definition av mobbning som utarbetades fram efter att mobbning framstått som

ett allt mer utbrett problem i samhället.

Det finns aldrig skäl till varför kränkningar eller mobbning uppstår. Mobbning handlar om komplexa 

processer där bakgrunden och anledningarna går att finna på flera nivåer. För att förstå en 

mobbningssituation är det viktigt att ha både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Man 

bör även ha med sig ett normkritiskt perspektiv och tänka på de ”osynliga regler” som finns på olika nivåer 

i samhället (Friends.se).

Synen på elevernas sociala relationer har ombildas under decenniernas gång från tidiga 1950-talet

till dagens 2000-tal. En sammanlikning av klassens sammanhållning visar på, jämfört med 1900-

talets första hälft, att det idag är avsaknaden av sammanhållning som framställs som ett problem.

Under vilket skede i historien anträffades den splittrade skolklassen? Landahl (2006) menar på att

mobbningsdiskursen alltid funnits i skolan, dock i olika grad och utsträckning vilket har berott på

skolans och samhällets förändringar. Mobbning hävdas inte som en ny upptäckt och det går att dra

paralleller  till  pennalism när det talas om mobbning. Florin och Johansson (1993) beskriver att

pennalism är ett begrepp för kamratförtryck och pennalism i skolan rörde sig ofta om att de äldre

och starkare  gav sig  på  och skadade  eller  kränkte  de  yngre  eleverna  genom våld och hot.  De

starkare  framtvingade  genom våld  fördelar  och  tidvis  stadfästes  det  av  lärarna  som en  del  av

elevernas uppfostran.  Landahl (2006) betonar till  skillnad från Florin och Johansson (1993) den

delen av pennalism där de yngre eleverna fick i uppgift att väcka de äldre eleverna, borsta deras

stövlar och gå ärende åt dem och menar på att pennalism därför inte ovillkorligen handlar om den

enskilda skolklassen som splittrad utan att det handlar om att representanter från en klass gav sig på

andra lägre klasser. Landahl (2006) hävdar att man måste gå tillbaka ännu längre i historien för att

finna upptäckten av den splittrade elevklassen.

2.1.3 Elevkollektivets förskjutning 

Landahl  (2006)  menar  på  att  för  att  förstå  på  vilket  sätt  elevkollektivets  sammanhållning  har

förändrats och vad det är som lett till den ökade individualisering erfordas förbindelseanordningar

till diverse sociologiska förutsättningar den tidiga kollektiva klassammansättningen genomgått. För

att förstå mobbningsfenomenets framväxt kan Goffmans analyser av ”totala institutioner” vara till

hjälp. Goffman (1991) menar på att individer som tillhör totala institutioner metodiskt fråntas sitt

privata jag. Det  privata jaget omformas till  ett  kollektivt.  Goffman (1991) är av åsikt  att  totala

institutioner är mer inneslutande än andra institutioner. Trots att skolan inte anses vara en explicit
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total institution finns det somliga likheter. Alla aktiviteter som omfattas av skolan utförs på en och

samma plats under en gemensam auktoritet. Den dagliga verksamheten verkställs i idelig närhet av

andra människor. Formella regler finns upprättade och dagsverket färdas utmed ett strikt schema.

De aktiviteter  som sker  är  utarbetade  för  att  förverkliga  institutionens officiella  mål.  De totala

institutionernas  utformning  är  inriktad  på  att  eftersträva  till  att  styra  en  människas  beteende  i

önskvärd riktning. Goffman (1991) hävdar att dessa typer av institutioner är en idealisk plats för att

påverka  en  människas  beteende.  Skolan  är  en  plats  som  oupphörligt  varit  bärare  av  en

avpersonaliserande kultur som b.la. tagit sig i uttryck i minimikrav som ska uppfyllas och i normer

kring personlighet såväl som kläder. Enligt Goffman (1991) bryts det individuella jaget ner vilket

leder till en rollförlust. Landahl (2006) påpekar att Goffmans teorier kan urskiljas i skolan än idag

genom somliga förbud, exempelvis att bära keps eller olika typer av klädkoder. Från det att alla

hade följt de rådande normerna identiskt föddes en heterogen skola fram, där elever utmärkte sig

från varandra.  Flickskolan upphörde och en homogen grundskola med blandning av flickor och

pojkar växte fram. 

I Sverige ökade intresset för elevernas sociala relationer påfallande under 1950-talet. I takt med

denna ökning blev metoden sociometri allt mer allmänfattlig. Enligt Johannesson (1954) handlar

den sociometriska metoden om att studera sociala relationer mellan människor. Inom sociometrin

studeras  hur  individen  värderas  av  sina  gruppkamrater  genom att  fastlägga  enskilda  personers

sympati för andra individer i en grupp.

 

Sociometry is a method for discovering, describing and evaluating social status, structure, and development

through measuring the extent of acceptens or rejactions between individuals in groups (Bronfenbrenner

1945:4). 

Johannesson (1961) beskriver  en  skolklass  som ett  samhälle  i  miniatyr.  I  anslutning  till  att  en

skolklass  bildas  synliggörs  attraktioner  och  repulsioner  mellan  elever.  Gäng  bildas  och  i

sammanslutning till det blir vissa elever estimerade och omtyckta medan andra elever anstränger sig

för att samverka men misslyckas eller motarbetas av andra individer i gruppen. Normer framträder i

en rangordning och inom klassen sker uppdelningar efter sociala skikt. I och med att eleverna i en

klass  värderar  varandra  efter olika  normer  utmärker  sig  vissa  elever  tydligt  och höjer  sig  över

mängden vilket medför större inflytande och prestige än övriga. De sociala hierarkierna tillskrives

beroende av egenskaper som anses betydande i kamratkretsen. Alla elever har inte förmågan att

utmärka sig socialt. På så sätt uppstår en bestämd rangskala där varje individ har sin givna plats och
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bestämda position inom gruppen. En sammansatt skolklass är sällan homogen utan eleverna har

olika  stor del  i  de sociala  företeelserna.  Johannesson (1954) är av åsikt  att  när  barn växer in  i

gemenskapen går det tydligt att urskilja att deras inställning till de sammanbundna eleverna i en

klass  varierar i  hög grad.  Barn känner fort  ett  förtroende för vissa personer som självverkande

kommer dem närmare medan inför andra uppstår en likgiltighet eller antipati. I varje klass återfinns

en kärna som ofta består av ett par elever och utgör klassens stomme. Därefter ansluter sig allt fler

elever  efter  den  givna  rangordningen.  Landahl  (2006)  påpekar  att  under  1950-talet  uppkom

sociometrin allt oftare i skolsammanhang och eleverna fick svara på frågor som vem de helst vill

sitta bredvid i klassrummet eller också vem de inte vill sitta bredvid. Utifrån svaren exemplifierades

det om några elever var utmärkande populära respektive impopulära vilket i sin tur ledde fram till

en ökad insikt  kring vilken typ av social  sammanslutning en skolklass var.  Johannesson (1961)

menar att man ofta genom direkta iakttagelser kan studera hur klassen är uppdelad i sociala skikt

och det visar sig även att eleverna inte har några svårigheter med att placera de första och de sista i

ranglistor p.g.a. att det tydligt framkommer ur de sociala skikten. Eleverna har en relativt entydig

perception om vem som bör anslås de första och de sista platserna i rangordningen. Större besvär

frambringar  eleverna  i  mellangruppen för  att  de  varken  tillhör  topp-eller  lågskiktet.  Johansson

(1961) beskriver sociometrin på liknande sätt som Landahl (2006) och menar att inom sociometrin

får eleverna ta ställning till sina klasskamrater och därmed uppstår strukturen vilka som platsar i

grupptillhörigheten och vilka i  klassen som inte rankas högt.  Differenser  återfinns  i  varje  klass

gällande social uppskattning och aktivitet.

Vidare beskriver Johannesson (1961) att det finns en härskare i de flesta klasser. Härskaren utövar

en  dominant  makt  över  resterande  klasskamrater.  Inte  sällan  förekommer  hot  och  tvång  där

kamraterna  torde  foga sig.  Härskaren  beskrivs  som egoistisk  och skapar  inte  sällan  splittring  i

klassen. Härskaren är vanligtvis inte den mest aktive utan är den som rycker i trådarna och håller sig

till godo med att se andra behaga härskarens ålägganden. Tvärt emot härskaren finns det isolerade

elever som står utanför klassens gemenskap. De blir så kallade outsiders och Johannesson (1961)

beskriver genom Koskenniemi (1948) att det går att särskilja tre huvudgrupper. Den första gruppen

är  de  oberoende  och  inkluderar  elever  som  inte  är  försedda  med  ett  begär  för  gemensamma

handlingar. Elever ur denna gupp tar frivilligt avstånd från att aktivt delta i kamratlivet, emellertid

utan att vara isolerade – det kan handla om att inte ha blivit förstådd av kamraterna. Det kan röra sig

om elever  som är  alltför  begåvade i  jämförelse  med sina  kamrater.  Dessa  socialt  ointresserade

elever blir sällan ett problem i en skolklass. Den andra gruppen innefattar kontaktlösa elever som

misslyckas med den eftersträvansvärda uppnådda kontakten med kamraterna. Dessa elever har en
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oförmåga att fånga kamraternas intresse. Under försöken att komma i kontakt med de omtyckta

eleverna kan de bli avvisade. Gruppen omfattar ideligen stillsamma, tillbakadragna och tystlåtna

elever. Sett till sociometrin blir dessa elever förbisedda av kamraterna. De ängsliga eleverna kan

innebära problem eftersom att omgivningen många gånger inte inser hur illa ställt socialt sett dessa

elever har det. Den tredje gruppen består av de utstötta som kan inbegripa åtskilliga sorters elever.

Det kan vara bråkiga och stökiga elever som upprepade gånger är en källa till konflikter, elever med

handikapp, elever som inte uppfattas som attraktiva, försummade elever eller elever som avviker

från klassens beteendemönster och som därigenom utsätts för kamraternas intolerans. Johannesson

(1961) menar på att en individs situation i skolan kan komma att påverka individers hela livsöden.

Vidare påpekar Johannesson (1954) att det inte var något nytt fenomen att elever hade sina olikheter

men  det  sociala  perspektivet  hade  tidigare  legat  på  de  processer  som  framställt  elever  som

jämbördiga. I och med sociometrins framfart förflyttades detta fokus från endast attraktion till att

även inkludera repulsion. Ut- och bortstötningsprocesser började uppmärksammas och en ny typ av

elever  synliggjordes  –  de  isolerade  och de  ensamma.  Landahl  (2006)  kontrar  med att  trots  att

sociometrin  var  inriktad  på  att  handla  om  metoder  och  inte  åtgärder  genererade  sociometrin

premisser  för  att  synliggöra  lärarens  ansvar  inför  utstötningsprocesser  i  det  tidigare  enade

elevkollektivet. Ensamhet och utstöttning började problematiseras vilket i sin tur lade en grund för

diskussion kring möjliga åtgärder. Landahl (2006) och Johansson (1954) är av samma åsikt, att det

går att härleda elevkollektivets splittring till sociometrins framväxt i skolan och samhället under

1950-talet. Den splittrade skolklassen upptäcktes nu som ett problem i den mån att metoder för att

synliggöra problematiken uppkom men det gjordes fortfarande diskret. Det var fastställt att somliga

elever var populära och andra impopulära men inga noggranna analyser gjordes. 

Frånberg och Wrethander (2011) påpekar att under slutet av 1960-talet uppmärksammades denna

typ av beteende, ett förtryck av varandra, som ett problem i den svenska skolan. Det var först när

begreppet mobbning introducerades i det svenska språket 1969 som skolklassens splittring började

klassas  som  ett  utbrett  problem.  Frånberg  och  Wrethander  (2011)  fortsätter  att  beskriva  att

fenomenet mobbning fanns således innan men inte benämningen. Mobbning är inget oföränderligt

fenomen utan tvärt om, ständigt i rörelse. Både skolan och samhället, arenor där mobbning sker,

förändras. Aven föreställningarna som finns om mobbning förändras över tid.

Landahl (2006) beskriver att efter att mobbning introducerades som begrepp i det svenska språket

1969 förändrades det från att vara ett vetenskapligt formulerat problem till att bli en akut fråga och

ett allt mer utbrett problem och det började anses att åtgärder borde ha vidtagits tidigare. År 1974
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förändrades tonen i debatten jämfört med tidigare. Det aktuella i debatten blev frågan om varför det

inte händer något i mobbningsfrågan. I takt med att mobbningsdiskursen utvecklades synliggjordes

nya skildringar av hur elevkonflikter yttrade sig vilket skiljde sig från sociometrins bilder. Från det

att de sociala relationerna framställde ledare respektive de undanskymda och handlade om vilka

man ville respektive inte ville sitta bredvid och äldres våld gentemot yngre till att det istället började

talas om de som angriper och de som angrips. Olweus  (1973) belyser nya uttryck som uppkom.

Uttryck som plågare och offer, översittare, hackkycklingar och alla mot en. Uttryck som tidigare

inte hade funnits sett till de sociala relationerna i skolan. Enligt Heinemann (1972) frambesvärjades

bilden av den splittrade skolklassen med en annan distinkthet än förr, i takt med uppkomsten av de

nya uttrycken som synliggjorde mobbning och utanförskap ur ett nytt perspektiv.

Vad var det under början av 1970-talet  som ledde till  att mobbning uppmärksammades som ett

större problem än det vid någon annan tidigare tidpunkt gjorts? Enligt Landahl (2006) grundade sig

problemet  på  åtminstone  två  premisser.  För  det  första  genomfördes  ansatser  av  att  kartlägga

fenomenets spridning och yttring. En svårighet som påträffades var att mobbningen beskrevs som

osynlig till skillnad från andra normbrott. I samma ögonblick som en vuxen trädde in upphörde

mobbningen  som  associerades  med  vuxnas  frånvaro.  Landahl  (2006)  beskriver  att  läkaren

Heinemann var den som i artikeln ”Apertheid” introducerade begreppet mobbning i Sverige år 1969

och blev tvungen att använda sig av dold observation, genom att t.ex. observera barnen från en

parkering  eller  en  vindskrubb  drog  Heinemann  slutsatsen  att  mobbningsfenomenet  bland  barn

skedde i en mycket större omfattning än vad som varit välkänt på skolorna. Heinemann beskrev hur

en grupp barn kom att angripa – verbalt  eller  fysiskt ett  annat enskilt  barn och observerade att

mobbare ger sig på de som är avvikande och menade på att detta slags beteende är en naturlig del av

den mänskliga arten men att det rådande samhällsstrukturerna påverkar och förstärker beteendet.

Heinemann  (1969)  menade  på  att  fenomenet  mobbning  inte  tagits  tillräckligt  allvarsamt  i

skolvardagen och ansåg att fenomenet måste uppmärksammas och hävdade att mobbning bör ”föras

upp som nummer ett på listan av kardinalsynder” (Heinemann 1969:11). Graderingssystemet över

normbrott var i behov av att inverteras.

Jag har inte mött någon het vilja eller något tvingande behov av att utrota och motindoktrinera 

mobbfenomenet som sådant. Jag anser att antimobbindoktrinering måste börja tidigt i barnaåren och

tillmätas större betydelse än respekten för andras egendom och liknande (Heinemann 1969:11)

Uppfattningen kring vad som var en svårartad skolsynd förändrades och i takt med denna omdaning
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ändrades  även  förväntningarna  på  lärare  karaktär.  I  takt  med  utbredningen  började  också

mobbningsfenomenet skildras på bild. Arrangerade bilder visade upp ensamma och utsatta barn, allt

för att öka förståelsen. För det andra var det mer än att mobbningsfenomenet enbart synliggjordes,

sättet att börja se på konflikter mellan elever förändrades, konflikterna började beses som svårartade

problem.

Heinemann (1972) drar paralleller till etologen Lorenz forskning kring läran om djurs beteende.

Forskningen betonar kring hur fåglar i flock instinktivt kan reagera aggressivt på en enskild fågel,

vanligen av en annan art. Heinemann (1972) menar att det går att applicera delar av forskningen på

mobbningsbegreppet,  att  en  grupp  attackerar  en  enskild  individ,  ofta  en  ensam,  utsatt  och

annorlunda individ.

I en av de tidigaste böckerna om mobbning, från år 1972 uttalades följande om mobbning:

Det kan tyckas alldeles onödigt att skapa ett nytt ord och begrepp för att kunna diskutera företeelser, som 

egentligen är så gamla och välkända. Men mobbning har jag gjort till ett modeord, ett slags alarmsignal för 

att framtvinga studier och eftertanke kring ett beteende som tycks mig värre och fulare än det mesta vi har 

för oss. Upptäcker man en fiende eller en fara måste man ge den ett namn (Heinemann 1972:9).

Landahl  (2006) påpekar  i  linje med Heinemann (1972) att  mobbningsbegreppets uppkomst inte

främst handlade om en ny upptäckt av ett nytt fenomen utan ett nytt synsätt av ett tidigare fenomen.

Begreppet har jämförts med de äldre sederna och fått en särpräglad kulturell kontenta där kärnan

sett utifrån konflikterna har förflyttats från tidigare, inte sällan, positiva uppfostrande effekterna till

att ses som ett oförtövat problem. Frånberg och Wrethander (2011) är av samma åsikt som Landahl

(2006)  och menar  på  att  det  var  först  när  mobbning upprättades  som ett  socialt  problem som

intresset och insikten om mobbning ökade drastiskt. 

2.1.4 Läroplaner i förändring 

Den svenska skolan har varit  försedd med en rad läroplaner  som förändrats i  takt med skolans

förändringar.  Förändringarna  i  läroplanerna  avser  till  stor  del  beaktandet  kring  kränkningar,

diskriminering och trakasserier i förhållande till de rådande värdegrundsfrågorna. I Lgr 62 och Lgr

69 läggs stor vikt vid den tidigare nämnda fostran och omvårdnaden. Det betonas att:

..skolan skall därför grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, som kan bära upp och 

förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna. Att 

väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed 
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för rätten till personlig integritet är en huvuduppgift (Lgr 69:14-15). 

Fortsatt formulering i Lgr 69 lyder som följande: ”Av största betydelse är den miljö som skolan

skapar för eleverna, och den trygghet och trivsel, som de upplever där” (Lgr 69:13). Demokrati,

tolerans och likaberättigande nämns men mobbningsbegreppet konkretiseras inte i läroplanen.

I Lgr 80 skrevs begreppet mobbning in i läroplanen för första gången. Föreslagna åtgärder för att

motverka mobbning kretsade till stor del kring elevdemokrati och att skapa utrymme för kollektiva

arbetsformer. Det synliggörs genom följande formulering.

Eleverna skall aktivt medverka i att utforma skolans arbetsmiljö. Kollektiva arbetsuppgifter för olika 

elevgrupper är ägnade att bryta främlingskap, motverka tendenser till mobbning och skadegörelse och ge 

elever ökat självförtroende. Verksamheter, som kräver samarbete och svarstagande, bidrar på ett avgörande 

sätt till att åskådliggöra betydelsen av demokratiskt beslutande överenskommelser och regler (Lgr 80:47).

Skolans  mål  gällande  fostran  och utveckling  belyste  också  det  individuella  förtrycket  som den

enskilda individen frambringade. Det går att utläsa genom följande:

..att skolan ska fostra eleverna till insikt om att ingen människa får utsättas för förtryck och att ingen med 

problem och svårigheter får lämnas åt sitt öde. Var och en har ett ansvar för att försöka minska andra 

människor smärta, lidande och förnedring (Lgr 80:17).

2.1.5 Sammanfattning moderna skolan och samhället 

Den moderna skolan var inte ond trots att den kan framstå som det jämfört med den senmoderna

skolan. Den moderna skolan vill individens bästa genom en generell, universell mening.

Kollektivet var det centrala i både samhälle och skola och sattes ständigt först. Allt som gynnade

helheten sågs som legitimt. Den moderna skolan och det moderna samhället kännetecknas av ett

utilitaristiskt perspektiv, den rätta handlingen maximerar nyttan och utfallet av lycka och gör utfallet

av lidande så litet som möjligt, sett till kollektivet och inte enskilda individer. Utbildnings-

institutionen var ett fragment av en social totalitet, en samhällelig helhet. De kollektiva lösningarna

ville individernas gemensamma bästa, utan att inskränkta på den personliga friheten. 

Den moderna skolan under  första  delen av 1900-talet  innefattade en stark moralisk fostran där

kyrkan och den kristna aspekten var central i värdegrunden. Lärarrollen var tydlig och elevrollen

var  lydig.  Läraren  hade  all  makt  och  dominerade  under  hela  lektionen.  Katedralundervisning

15



bedrevs där läraren ställde frågor och eleverna svarade tydligt. Det moderna samhället kännetecknas

av den disciplinära skolan. Det centrala är den politiskt uttryckta föreställningen om hur det goda

samhället  såg ut och hur  den goda medborgaren skulle  vara vilket  kollektivet  rättade  sig efter.

Kollektivets  behov  gick  före  de  individuella  partikulära  behoven  och  intressena.  Kollektivet

anpassade sig inte till individen utan det var individen som skulle anpassa sig till kollektivet och de

rådande universella målen. Skolan mötte inte individens enskilda intressen utan kollektivets. Varje

tid skapar den skola som passar samhällets rådande krav. Det moderna samhället kännetecknas av

att det presenterar kollektiva lösningar för individen.

År 1958 förbjöds agan i skolan och relationen mellan lärare och elev kom att förändras allt mer. I

takt  med att  lärares  auktoritet  utmanades  började  elevernas  individualitet  uppmuntras  allt  mer.

Kollektivet som skulle vara så enat som möjligt började att upplösas och individualiseringen tog sin

början. I takt med dessa förändringar ombildades också disciplinen i skolan. Tidigare normbrott

som den lögnaktiga eleven ersattes med allt större svårigheter att sitta still och tyst. I samband med

de rådande förändringarna myntades  mobbningsbegreppet  under  slutet  av 1960-talet.  Mobbning

hävdades inte som en ny upptäckt utan går att härleda till pennalism som tidigare rörde sig om att

äldre elever gick på yngre, dock som ett kollektiv. Mobbningen som skedde var för det mesta dolt,

den skedde under tiden de vuxna inte hade uppsikt. Mobbningen fick en all mer individualistisk

karaktär, nu kunde en eller  flera elever ge sig på ett enskilt  offer, till  skillnad från det tidigare

kollektivet. I Sverige ökade intresset för sociometri, de sociala relationerna mellan människor under

1950-talet. Forskningen pekade på att elevklassen splittrats allt mer. Normer började att tydligare

framhävas i de nu homogena klasserna, till skillnad från de tidigare klasserna där alla elever följde

en och samma norm.  Gäng  bildades  i  en  klass  och i sammanslutning till  det  blir  vissa  elever

estimerade medan andra misslyckas med att bli omtyckta. Detta typ av beteende, förtryck mellan

eleverna hade tidigare uppmärksammats som ett problem i den svenska skolan men det var först när

mobbning introducerades som ett begrepp i det svenska språket som skolklassens splittring började

ses  som ett  utbrett  problem.  Mobbning  blev  nu  en  akut  fråga  som uppmärksammades  i  b.la.

debatter. Mobbningsfenomenet började också att  skildras på bild och i  Lgr 80 skrevs begreppet

mobbning in i läroplanen för första gången. 

2.2 Det senmoderna individualiserade samhället 

Bäck-Wiklund och Lundström (2009) påpekar att samhället ständigt är i förändring och det som

framför allt förändrats sett till den moderna samhällets förskjutning till det senmoderna samhället är
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att  kollektivet  genomgått  en  upplösning och  att  individen ses  som det  centrala.  Den enskildes

rättigheter och värden ses som grundläggande och individualiseringsgraden ökar ständigt. Broman

(2011)  hävdar  att  individualiseringens  genombrott  sedan  1990-talets  början  lett  till  en  stark

individualiseringstrend i den svenska skolan. Baumans (2001) teoretiska bas kring individualisering

åskådliggör att kollektivet har upplösts. Förr var kollektivet ett centralt fundament i det moderna

samhället, det har till idag förskjutits. I det senmoderna samhället har den långsiktiga mentaliteten

ersatts av den kortsiktiga. En individ påverkad av det senmoderna samhället är rörlig vilket medför

att en individ oupphörligt kommer i kontakt med nya människor och ständigt förflyttar sig. Nya

bekantskaper kan medföra motsättningar och oacceptans hos somliga. Bauman (2001) påstår att det

inom det tidigare kollektivet fanns en trygghet som förenade samhället istället för att sönderdela

det.  I  takt  med  det  moderna  samhällets  övergång  till  det  senmoderna  har  förändringar  skett.

Avreglering och privatisering har medfört ombildningar. Den kollektiva gåva som människosläktet

en  gång  fick  har  upplösts.  Kollektivet  har  splittrats,  det  har  individualiserats.  Kollektivet  har

hänskjutits åt individens styrka, individen har fått rätten och friheten att fritt välja sin egen lycka.

Samhället formar medborgarnas individualitet och individen formar i sin tur samhället genom sina

handlingar  under  tiden  som de  lyder  under  strategier  som är  genomförbara  inom de beroende

relationerna som finns i samhället. I dagens senmoderna samhälle lever vi i ett tillstånd av varaktig

osäkerhet. Möjligheterna är ändlösa och när vi ställs inför ett val kan tveksamhet uppkomma, vi vet

inte vad framtiden för med sig, om våra val blir till ett misstag eller inte. Vi känner en osäkerhet,

brist på kontroll vilket leder till känslan av osäkerhet. 

Bäck-Wiklund och Lundström (2009) beskriver att i det senmoderna samhället träder den enskilda

individen fram i mycket större utsträckning i allt  fler sammanhang, jämfört med i det moderna

samhället. Bäck-Wiklund och Lundström (2009) hävdar genom Bauman, Beck och Giddens att en

ökande  individualisering  är  ett  av  de  mest  centrala  dragen  i  det  senmoderna  samhället.  Bäck-

Wiklund och Lundström (2009) menar att idag ses barnet som en självständig individ med en egen

röst.  Individualiseringen har lett  till  att  barn och ungdomar själva förfogar över sin tid utan de

vuxnas kontroll och uppsikt och individen införlivas allt  oftare i  sammanhang utanför familjen.

Lindkvist (2003) är av samma åsikt som Bäck-Wiklund och Lundström (2009) gällande den starka

individualiseringstrenden men menar på att det som emellertid har förändrats är omfattningen där

eget arbete tar allt större plats i skolan. Individualiseringen har lett till att eleven tar större ansvar för

planering och genomförande av skolarbetet. Det är eleven som ska driva arbetet framåt och lärarens

roll har gått från att vara förmedlare till handledare där stöttning och vägledning är betydelsefullt. 

Landahl (2006) menar på att individualiseringen har påverkar gränsen mellan lektion och rast. Det
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anses  som  en  normalitet  att  låta  eleverna  arbeta  utanför  klassrummet.  Läraren  och  elevens

relationsbildande fortsätter i den senmoderna skolan att ske även på rasten. Den tydliga skillnaden

mellan  lektion  och  rast  har  försvagats.  I  takt  med  individualiseringens  framväxt  har  jämväl

disciplinproblemen individualiserats.  Förut  sågs  normbrotten  som sociala  problem, ett  kollektiv

gick  samman  och  fuskade  eller  slöt  sig  samman  mot  läraren.  Idag  ses  disciplinproblem  som

individuella problem och utreds med den enskilda eleven. Mobbning är ett tydligt exempel på en

ökad individualiseringstrend i såväl skolan som i samhället. När mobbningsbegreppet under 1970-

talet fick sitt genombrott började den tidigare homogena, enhetliga massan ses som en heterogen

skara individer som ger sig på varandra. Aven Frånberg Wrethander (2011) påpekar att i takt med

att individualiseringen har ökat har mobbning som begrepp gått från att vara grupprelaterat till att

bli individrelaterat.

Broman  (2011)  hävdar  att  den  förändrade  barndomen  ställer  krav  på  barnet  att  vara

självreflekterande,  kommunikativt  och egenansvarigt  och  att  det  ställs  somliga  krav på elevens

personlighet  för  att  en  elev  ska  kunna  ansvara  för  sin  egen  utveckling  i  den  rådande

individualiserade senmoderna skolan där integrationen med andra elever är central. Eleven måste

kunna uttrycka, hävda och reglera sin individualitet enligt den sociokulturella normen som råder.

Eleven måste tränas in i och lära sig det slags beteende där det ingår självdisciplin med kontroll

över känslor, tankar och tid samt att utveckla förmågan att kunna anpassa sig i grupper med olika

slags människor. Det ideal som elever ska leva upp till är det ”normala och kompetenta” barnet med

ansvarsmedvetenhet. Bäck-Wiklund och Lundström (2009) belyser de sociokulturella rummen som

innefattar den sociala miljön. Sociokulturen innebär samarbete och samspel bland människor där en

sociokulturell individ framställer och förstärker sin perception om sig själv och andra människor.

De sociokulturella rummen har gynnat  många barn i  avsikt  att  de funnit  sin  plats.  Barnen kan

utveckla en kultur och tillika den sociala interaktionen mellan varandra. För att de sociokulturella

rummen ska fungera krävs att en känsla av trygghet infinner sig. Rädsla kan uppstå när andra,

exempelvis  elever,  beter  sig  hotfullt.  De  hotfulla  inslagen  kan  inskränka  i  trygghetsskapandet.

Eftersom att individualiseringen ställer höga krav på elevernas självdisciplin menar forskare på att

individualiseringen av demokratiska former i skolan framför allt kommer att främja elever som är

resursstarka, d.v.s. inte socialt utsatta i en rad avseenden. Tallberg Broman (2011) uppger likt Bäck-

Wiklund och Lundström (2009) att de sociala rummen ställer olika slags förväntningar och krav på

barnen.  När  förväntningarna  varierar  förändras  också  föreställningarna  kring  inkludering  och

exkludering. Vad ses som godkänt och är i sin ordning att inkludera? Vad bör istället exkluderas?

Bakgrundsfaktorer som etnicitet och klass samspelar under varje mänskligt möte med yttre attribut
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som utseende och kläder som kan sätta igång ett skeende som inkluderar och normaliserar eller

exkluderar och marginaliserar. Det som anses som normativt ställer i sin tur krav, det blir något man

förväntas  leva  upp  till.  Stigmatisering  i  mobbningssituationer  är  vanligt  förekommande.

Stigmatisering innebär nedvärdering och utpekning av en grupp eller enskild person som avviker

från den rådande normen. Gränsöverskridande mellan de sociala rummen kan leda till att de sociala

relationerna förändras på ett emellertid problematiskt sätt. Det som accepteras som inkluderande i

ett  socialt rum kan exkluderas i ett annat.  Skolan är det enda sociala rummet i det senmoderna

samhället som är obligatoriskt och som tvingar till en slags gemenskap. Frånberg och Wrethander

(2011) beskriver att när klasser i skolan bildas om 20-30 elever utifrån förbestämda kriterier som

ålder,  bostadsområde eller tidigare skola får barnet inte  välja  hur dessa klasser ska organiseras.

Barnet måste börja ordna sin tillvaro utifrån de förutsättningar det fått. Resultatet blir att barnet

börjar umgås med vissa i gruppen mer än med andra vilket inte går att undvika i en stor grupp där

det är omöjligt att skapa en lika stark relation och band till alla, en sortering måste ske.

Tallberg Broman (2011) påpekar att barn och ungdomar förses med globalt gällande gemensamma

symboler  som kläder,  datorspel och mobiltelefoner som kan vara till  hjälp med att uttrycka sin

identitet men samtidigt kan de gemensamma symbolerna leda till att sociala hierarkier bildas. Det är

en rad faktorer som avgör om ett barn kommer få en svag eller stark position i kamratgruppen. I takt

med  individualiseringstrendens  ökande  grad  i  det  senmoderna  samhället  förväntas  individen

förvärva  mer  än  förr.  Att  konsumera  materiella  ting  har  blivit  en  viktig  identitetsmarkör.

Konsumtion  bidrar  till  det  sociala  och  kulturella  kapitalet  vilket  ger  ett  barn  en  position  i

förhållande till andra barn som i värsta fall kan leda till exkludering av de elever som inte får en hög

position p.g.a. konsumtionen. För att vara en del av gemenskapen idag krävs ideligen att ett barn

måste göra och äga samma saker som andra i gruppen för att nå en popularitet. Det kan handla om

att klä sig likadant, äga likadana materiella ting, spela samma datorspel eller ägna sig åt samma

hobby. Att vidmakthålla sin individualitet på samma gång är en annan viktigt aspekt. Lyckas elever

inte leva upp till de rådande idealen kan de känna sig exkluderade. Barn både höjer varandra med

hjälp av positiva ord och handlingar  och förolämpar varandra ständigt.  De säger uppmuntrande

saker men även kränkningar förekommer. Björk (1999) är av åsikt att varje individ har en frihet att

välja  beteende.  Mobbning  är  medvetna  handlingar  och  den  moraliska  aspekten  infinner  sig  i

mobbningssituationer.  Björk  (1999)  menar  på  att  mobbning  ses  som  en  medveten  omoralisk

handling. De val en individ gör är beroende av den rådande sociala situationen. En människas val

påverkas  av  den  pågående  interaktionen  och  det  kollektiva  handlandet  påverkar  många  beslut.

Samhället är en kollektiv aktör vilket innebär att en individs rättigheter och skyldigheter blir både
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till kollektiva och individuella fenomen. 

2.2.1 Familjens förändring 

Bauman  (2001)  påpekar  att  det  i  dagens  individualiserade  samhälle  är  mer  problematiskt  att

vidmakthålla  tanken  om fasta  gemenskaper  som tidigare  förekom.  Familjens  förändring  är  ett

tydligt exempel på fasta gemenskaper som har kommit att till viss del upplösas. Enligt Tallberg

Broman (2011) har barndomen förändrats gällande åtskilliga aspekter. Barndomen utspelar sig idag

i samhället i ett flertal arenor och sociala rum till skillnad från förr, b.la. hem, fritid, kamratgrupper,

skolan,  nätgemenskaper  och  media.  Förr  var  hemmet  det  sociala  rum som ”styrde”.  I  dagens

individualiserade senmoderna samhälle är barnets position i centrum till skillnad från i det moderna

samhället då det främst var faderns starka position som var kärnan. Aven relationen mellan skolan

och hemmet har omskapats. Föräldrarnas deltagande i skolan söks i det senmoderna samhället i en

grad som i det moderna samhället var otänkbar. Idag är hemmet delaktiga i barnets kunskaper och

skolarbete och rätten till delaktighet i sitt barns skolgång betonas nu i styrdokument till skillnad från

det tidiga 1900-talet då föräldrarna hade mycket litet inflytande. Förr var skola och hem två arenor

som  inte  överskred  varandra,  skolan  och  hemmet  betraktades  som  åtskilda.  De  tidigare

generationerna  var  ovetande  om  föräldramöten,  individuella  utvecklingsplaner,  loggböcker,

föräldraråd och liknande. P.g.a. avståndet mellan skola och hem hade eleverna en annan relation och

inställning  till  lärarna  och  skolan.  Under  1950-talet  var  kontakten  mellan  skola  och  hem  väl

avgränsad  men sedan  slutet  av  1980-talet  har  det  kommit  att  förändras  markant.  Ett  nytt  och

ömsesidigt  gränsöverskridande  har  skapats.  Familjen  förväntas  idag  både  delta  i  och  påverka

skolans arbete. Eleverna samspelade i ett kollektiv istället för att verka som en enskild individ som i

dagens senmoderna samhälle. Bäck-Wiklund och Lundström (2009) menar att förändringar gällande

barnuppfostran från förr fram till det senmoderna samhället kan beskrivas som en övergång från ett

synsätt där barn sågs som passiva objekt för vuxnas fostran till ett självständigt agerande subjekt

med  tidig  utvecklad  förmåga  att  samspela  med  omgivningen.  De  förändringar  i  familjeliv  och

livsformer som idag associeras med det senmoderna samhället tar sin början i slutet av 50-talet och

början av 60-talet. På senare tid har det formats en slags omvänd vuxen-barn relation. Barn har tagit

övertaget och hierarkin är otydlig, den tidigare tydliga gränsen har suddats ut. Vuxna ses idag inte

på samma sätt som de gjorde förr. Bilden av den kompetenta vuxna har blivit allt oklarare och den

vuxna har tappat sin tydliga auktoritet, däribland lärare. Dagens föräldrar är stressade och det är

svårt att få ihop vardagen vilket medför till att barn behöver ta mer egenansvar i sin vardag vilket i

sin tur leder till att föräldrar i det senmoderna samhället inte har lika stor uppsikt kring hur barnen
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uppträder i de sociala rummen. Tallberg Broman (2011) är av liknande åsikt som Bäck-Wiklund och

Lundberg (2009) och hävdar att gränserna mellan barndomen och vuxenvärlden blir allt diffusare.

Kraven på barnet ökar och barnet åläggs en allt större del av det tidigare vuxenansvaret. En del av

arenorna som barnen är väl insatta i som t.ex. datorspel, internet och kamratgrupper har de vuxna

inte bra insikt i vilket kan göra att  olika sorters konflikter som t.ex. mobbning osynliggörs i en

högre utsträckning. 

Tallberg  Broman  (2011)  påpekar  att  skolan  och  lärarens  ansvar  gällande  social  fostran  och

värdegrundsfrågor har ökat drastiskt. Skolans självklara uppgift är att förmedla kunskap men det har

aldrig  varit  skolans  enda uppgift,  varken i  det  moderna samhället  eller  i  det  senmoderna.  Den

sociala fostran där skolan ska utbilda goda samhällsmedborgare som överrensstämmer med rådande

normer står än idag i fokus.

Det är inte bara med kunskaper de unga skall konkurrera internationellt. Människors sociala förmåga – dit 

hör ett trevligt uppförande och stil – är betydelsefullt och en del av skolans underisande och fostrande 

uppgift, som måste ges tydligare mål och högre prioritet. Den kultur som utvecklas i skolan måste präglas av 

en helhetssyn över vad som är bra respektive dåligt (Tallberg Broman 2011:135).

Tallberg  Broman (2011)  fortsätter  beskriva  att  skolan  ska  uppfylla  flera  olika  funktioner  i  det

senmoderna samhället och förväntan på skolan är hög. Skolan ska reda ut samhälleliga problem och

målbestämningar  gällande  omsorg,  fostran  och  utbildningen  av  barn  som  ska  bli  goda

samhällsmedborgare. Det ska ske under tiden som samhället karaktäriseras av en stor rörlighet och

enhetliga resurser.

2.2.2 Auktoritet i förändring

Landahl (2006) belyser att sett från den moderna skolan till den senmoderna skolan är det ett flertal

olika aspekter som lett till en förändrad relation mellan lärare och elev. Som tidigare nämnt var agan

och betygen i ordning och uppförandets försvinnande, som tidigare sågs som maktinstrument, två

av anledningarna till den förändrade disciplinen och synen på lärarens auktoritet.  I  den tidigare

moderna  skolan  uttalades  straffen  tydligt  utan  att  skylas.  Från  1950  och  framåt  sett  till  den

senmoderna  skolan  och  än  idag  har  ordet  straff  förknippats  med  en  negativ  klang,  de  som

förordnade straff och åtgärder har inte strävat efter att beskriva åtgärderna som straff. Fokusen har

allt  mer  förflyttats  till  vilka  orsaker  som ligger  bakom normbrott  istället  för  att  utgå  från  det
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moraliserande  perspektivet.  Fokus  har  förflyttats  från  att  de  disciplinära  åtgärderna  styrs  av

gärningen  till  att  gärningens  orsak  ombestyr  de  disciplinära  åtgärderna.  Bestraffningarna  i  den

senmoderna skolan har ändrat karaktär i takt med elevvårdens framväxt. Idag kan elever sändas till

skolpsykolog, rektor, kurator eller till samtal med föräldrar och lärare utan att det ses som ett straff.

Det ses istället som samtal, dialog och hjälp. Straffet har förhemligats till sin karaktär och om en

elev mobbar en annan elev behandlas eleven med hjälp av samtal, dock utan räckhåll för övriga

elever. Olika typer av samtal ses inte som lika avskräckande som de föregående straffen. I takt med

individualiseringens rådande kraft har även straffen individualiserats. Elever bestraffas inte längre

offentligt  och  kan  inte  på  samma sätt  jämföra  sina  straff  som tidigare.  En  påtaglig  del  av  de

traditionella straffen har försvunnit och finns inte längre kvar som en maktstrategi i den senmoderna

skolan. Landahl (2006) beskriver vidare att det i dagens skola endast finns ett straff som är effektivt

mot eleverna, nämligen att ringa hem. Föräldrakontakten är nu en del av lärararbetet och en tät

kontakt  med  hemmet  kan  användas  som  ett  maktmedel.  Enligt  Landahl  (2006)  har

disciplinproblemen normaliserats. Eftersom att det i den senmoderna skolan inte krävs total lydnad

normaliseras att disciplinproblem i en klass uppstår.

I en del mobbningssituationer som utfaller att mobbaren ska flyttas till en annan skola talas det

aldrig om åtgärden som straff, utan som en åtgärd (Skolverket 2004:14). Landahl (2006) menar på

att när en elev blir utsatt för mobbning i dagens senmoderna skola involveras ett flertal aktörer. Det

är inte längre den enskilda läraren som ska sköta problemen på egen hand. Idag berörs flera aktörer

som den utsatta, den som utför den negativa handlingen, kurator, rektor och hemmet. År 1967 syn

på disciplinproblemen i förhållande till den enskilda lärarens ansvar i den moderna skolan beskrivs

som följande:

Sålunda har flera lärare pekat på att man drar sig för att gå till rektor, när disciplinproblemen blivit 

övermäktiga. Man vill inte riskera att i tjänstgöringsbetyget få sänkt vitsord för förmågan att upprätthålla 

ordning i klassen (Skolvärlden 1967/31:3).

Synen på lärarens ansvar i den moderna skolan kan ställas i kontrast till hur elevers kränkningar

bekämpas under 2000-talet.

Om samtalet med de berörda eleverna inte är tillräckligt för att få kränkningarna att upphöra, skall 

vårdnadshavarna kontaktas omgående. Rektor och berörda lärare skall även informeras snarast. Om det 

visar sig att inte heller dessa kontakter är tillräckliga – kränkningarna upphör inte, så får skolan utreda 
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saken vidare, t.ex. kontakta psykolog eller kurator samt föra upp ärendet till elevvårdskonferensen. 

Eventuellt kan skolsköterskan eller skolläkaren behöva kopplas in. Om någon skadats är det viktigt att 

kontakta läkare, så att ett läkarintyg kan erhållas. Ett läkarintyg kan komma att krävas för arbetsskada eller 

annat ändamål. Vid svårare fall av kränkningar kan en anmälan behöva göras till socialtjänsten. Om brott 

kan konstateras kan skolan behöva överväga om polisanmälan skall göras (Herlin & Munthe 2005:159). 

Den enskilda lärarens auktoritet har ersatts av ett större antal vuxnas inblandning – vårdnadshavre, elevvård

eller kuratorer.

 

Landahl (2006) menar på att lärare oupphörligt kommer att stöta på olika slags normbrott. Trots att

skolan inte specialiserar sig på att motarbeta normbrott och elevers lidande har det kommit att bli en

allt större del i den senmoderna skolan. Lärare kommer ideligen i kontakt med elever som begår

normbrott men också med elever som på olika sätt mår dåligt, t.ex. genom att de blivit mobbade

eller kränkta. I en homogen skolklass där elever integrerar med varandra dagligen blir individuella

avvikelser väl synliga. 

2.2.3 Mobbning och makt

Björk (1999) anser att för att mobbning ska uppstå behövs sociala frizoner där osäkerheten kan växa

p.g.a.  att  källan  till  makt  kan  återfinnas  där.  I  skepnaden  av  säkerheten  tar  mobbning  sin

utgångspunkt.  Olivestam och Thorsén  (2011)  beskriver  att  när  möten  med människor  på  olika

mötesarenor sker, t.ex. skola uppstår maktförhållanden. Av samma åsikt är Tallberg Broman (2011)

som menar på att det i mobbningssituationer finns ett tydligt maktförhållande mellan den mobbade

och mobbaren. Mobbning är ett invecklat och omfattande fenomen som ska hanteras av de vuxna på

skolan som ansvarar både för barns trygghet och säkerhet under skoltid. Frånberg och Wrethander

(2011) menar att det finns en maktrelation som är manipulerande och tvingande mellan plågaren

och offret. Plågaren är den som har kontroll medan offret underkastar sig. Det uppstår en obalans i

maktförhållandet där mobbaren känner njutning av att plåga sitt offer. Drivkraften kommer från

stimulansen av att ha makt över någon annan. Höistad (2001) menar att det är av stor betydelse för

mobbaren att behålla sin makt vilket leder till att han eller hon lever i en varaktig fruktan över att

förlora makten och måste på så sätt ständigt bevaka sin maktposition. Skola för alla, utbildning för

många, kunskap för några.  (Persson 2014:10). Persson (2014) beskriver att skolan inte är någon

frivillig plats, barn och ungdomar måste vara där en stor del av sina liv, vare sig de vill eller inte.

Det spelar ingen roll om de lär sig för skolan, livet eller arbetslivet, om de inte lär, blir mobbade

eller  ingår i  sociala  sammanhang.  Kunskap handlar  om individens egna utveckling som tar sin

utgångspunkt i både personliga och sociala förutsättningar. Skolplikten gör så att eleverna måste
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vara på  plats  –  dock framstår  skolplikten  idag i  de flesta  fall  som en självklarhet.  Skolplikten

innebär ett tvång att foga sig statens reglerade innehåll gällande en grundläggande utbildning och i

Sverige omfattas alla barn mellan sju och sexton år som är bosatta i Sverige av skolplikten. En skola

för alla vilar på tvång och inte på ett fritt val. Förtroendeparagrafen som funnits sedan 1969 syftar

till  att  alla  föräldrar  ska  kunna  skicka  sitt  barn  till  skolan  med  samma  förtroende.  

Persson (2014) uppger att skolans utmärkande verksamhet är en maktutövning och definierar makt

som en individuell eller kollektiv aktiv förmåga att framkalla, förändra och hindra handlande och

uppnå  avsedda  konsekvenser.  Makt  är  en  individs  förmåga  att  skapa  handling.  Maktrelationen

mellan lärare och elev är en trög maktrelation. Läraren följer riktlinjerna för de redan bestämda

rättigheter att tillåta elevernas beteende. 

2.2.4 Styrdokument 

Thors (2007) menar på att mobbning är ett fenomen som aldrig kan accepteras. De kränkningar som

individer i b.la. skolan blir utsatta för strider mot de grundläggande demokratiska värderingarna och

rättigheterna i samhället. Skolplikten utgör en skyldighet att se till att varje barn har rätt till en trygg

skolmiljö. Likaledes finns det i FN:s konvention om barns rättigheter, skollagen, läroplanen och

arbetsmiljölagen uppenbara uttryck mot samhällets ansvar och avstånd mot all form av mobbning.

Jenninger (2015) påpekar att mobbning dock inte är förbjudet enligt lag. Mobbning som begrepp

finns inte med i någon lagtext, skälet är att det inte tydligt går att definiera vart gränser går p.g.a. att

olika individer upplever mobbning på olika sätt.

Den  föregående  läroplanen  Lpo  94  präglades  sett  till  innehållet  somt  av  de  diskussioner  och

debatter kring mobbning i skolan under 1970- och 1980-talet. Mobbning och kränkande behandling

lyfts fram i en betydligt bredare omfattning än i föregående läroplan, Lgr 80. Grundläggande värden

som begrepp har funnits med i alla läroplaner sedan andra världskriget. År 1992 uppkom det inom

skolans  värld  ett  nytt  ord,  värdegrund  –  det  i  samband  med  att  den  nya  läroplanens  Lpo  94

framtagande. I Lpo 94 betonades det att det i skolans uppdrag ingår att främja förståelse för andra

människor.  Den  trygga  identiteten  lyfts  fram  och  skolan  ska  främja  elevernas  utveckling  till

ansvarsmedvetna människor  och samhällsmedborgare.  Mobbningsbegreppet  lyfts  fram i  Lpo 94

med följande formulering:  ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla

verksamheten.  Ingen skall  i  skolan  utsättas  för  mobbning. Tendenser  till  trakasserier  ska aktivt

bekämpas” (Lpo 94:3).
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Det belystes allaredan i Lpo 94 att rektorn bär ansvaret för att upprätta, genomföra, följa upp och

utvärdera program för att förhindra och motarbeta kränkande behandling som mobbning.

Tallberg Broman (2011) hävdar att individualisering av demokratin i styrdokument framförhålls. I

samband med Lgr 11 har valfrihet och de individuella valmöjligheterna i skolan ökat markant och

etablerats  i skolans verksamhet.  De individuella valen, delaktigheten och elevens inflytande har

blivit centralt. Carl E Olivestam och Håkan Thorsén (2011) beskriver att den nuvarande läroplanen

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet,  Lgr 11 vilar på en demokratisk värdegrund

som är grunden för skolans hela verksamhet. Alla barn och elever i den svenska skolan ska känna

sig trygga och få vara sig själva. Tallberg Broman (2011) hävdar att förväntningarna på skolan som

institution inte enbart handlar om utbildning utan också om en miljö för förebyggande av sociala

och samhälleliga problem. Skolan ska motverka mobbning, främja  elevers hälsa och personliga

utveckling och även verka för demokrati och jämställdhet. Bäck-Wiklund och Lundström (2009)

lyfter fram att lagtexter lägger allt större fokus vid barns rätt i både samhälle och skola. Varje skola

ska upprätthålla en plan, en s.k. likabehandlingsplan. I Skollagen kapitel 6 står det att inget barn

eller elev får bli utsatt för kränkande behandling. Det råder nolltolerans mot kränkande behandling

både mellan elever och mellan elever och skolpersonal. 

Utbildningen  ska  utformas  på  ett  sådant  sätt  att  alla  elever  tillförsäkras  en  skolmiljö  som präglas  av

trygghet och studiero (5 kap – trygghet och studiero 3§).

Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever

utsätts för kränkande behandling. (6 kap – åtgärder mot kränkande behandling 7§).

I skollagen står också att ett ofrånkomligt krav är att huvudmannen ska säkerställa att det inrättas en

plan över åtgärder som fordras för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Personal har

anmälningsplikt om det kommer till deras kännedom att en elev blivit utsatt för kränkningar. Skolan

är dessutom skyldig att utreda händelsen och att utifrån utredningen handla, d.v.s. ta fram åtgärder.

Skollagen har tre ledord; kunskap, trygghet och valfrihet. Skollagen har moderniserats för att passa

in i den senmoderna mål- och resultatstyrda skolan med kunskapsuppdraget i fokus. Skolan ska

värna  för  alla  elevers  trygghet  och  disciplinära  åtgärder  enligt  bestämmelser  får  tas  till

(Riksdagen.se).

Utöver skollagen lyfter den nuvarande läroplanen Lgr 11 tydligt fram skolans ansvar och skyldighet

att arbeta mot nolltolerans mot kränkande behandlingar och trakasserier men trots det utsätts cirka

50 000 barn i den svenska skolan för mobbning varje dag som har en negativ verkan på såväl
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barnets  psykiska  hälsa  som kunskapsresultat  och  framtida  potential  och  möjligheter  (Jenninger

2015). Lgr 11 vilar på en demokratisk värdegrund som är fundamentet för skolans verksamhet. E.

Olivestam och Thorsén (2011) beskriver att i olika vardagliga situationer reagerar individer utifrån

en personlig värdegrund som grundats under barndomen, vidareutvecklats i de sociala kretsarna och

i skolan. Den personliga och den professionella värdegrunden skiljer sig åt. Som lärare måste man

hålla sig till den professionella värdegrunden där alla elever ska uppleva likaberättigande. Som elev

kan den personliga  värdegrunden komma fram tydligt  i  t.ex.  konflikter.  Utöver  den personliga

värdegrunden har alla människor en moral som ständigt framkommer vid människors agerande men

den etiska aspekten kan alla inte berättiga för sitt agerande.

I Lgr 11 framhävs tydligt att det ska råda nolltolerans mot alla sorters kränkningar. Alla människor

är  lika  mycket  värda  och ska  behandlas  på  lika  villkor.  Lgr  11 har  som mål  att  varje  individ

respekterar  människors  egenvärde,  kan  förstå  och  leva  sig  in  i  andra  individers  situation  och

därefter utveckla en vilja att handla för deras bästa. De grundläggande demokratiska värderingarna

framförhålls  i  Lgr  11  som  följande:  ”Utbildningen  ska  förmedla  och  förankra  respekt  för  de

mänskliga  rättigheterna  och  de  grundläggande  demokratiska  värderingarna  som  det  svenska

samhället vilar på” (kap 1:7 Lgr 11)

I Lgr 11 återfinns även följande formuleringar. ”Skolans mål är att...varje elev tar avstånd från att

människor  utsätts  för  förtryck  och  kränkande  behandling,  samt  medverkar  till  att  hjälpa  andra

människor...” (Lgr 11 kap 2) och ”Alla som arbetar i skolan ska...aktivt motverka diskriminering

och kränkande behandling av individer eller grupper” (Lgr 11 kap 2).

Distinktionerna mellan Lpo 94 och Lgr 11 gällande arbetet kring värdegrundsfrågor,  kränkande

behandling och trakasserier är inte omfattande.  En del formuleringar har ändrats, den markanta

ändringen gällande kränkande behandlingar handlar om övergången från begreppet mobbning till

att endast använda kränkande behandling som formulering.

Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller 

en elevs värdighet. Uppträdandena ska således inte ha samband med någon diskrimineringsgrund, istället 

avses mobbning och liknande beteenden som kan utgöras t.ex. av tillmälen om övervikt, hårfärg eller att 

någon råkar vara en ”plugghäst”. Kränkande behandling kan även anses ha förekommit utan att den som 

kränker anger någon speciell egenskap hos det barn eller den elev som utsätts för kränkningar. Att man utan 

verbala nedsättande omdömen om exempelvis någons hårfärg eller klädsel genom att t.ex. knuffa eller rycka 

någon i håret eller sätta krokben för personen i fråga kan också anses utgöra kränkande behandling i lagens
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mening. Även psykiska kränkningar genom t.ex. utfrysning omfattas av kränkande behandling (Regeringens 

preposition 209/10:165:693 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet).

Barnkonventionen  belyser  också  barns  rättigheter.  Barnkonventionen  är  ett  styrdokument  vars

avsikt är att barn är medborgare med samma rättigheter som vuxna. FN:s konvention innehåller

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och 196 länder har skrivit  under konventionen.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och skollagen grundar sig på somliga av artiklarna. Artikel

2 handlar om att alla barns lika värde och rättigheter. Artikel 6 handlar om att skolan ska skapa en

miljö för barnet för att ge de mest fördelaktiga möjligheterna till utveckling. Artikel 28 gäller att

länder som skrivit under Barnkonventionen ska upprätthålla ordning i skolan utan att kränka elevers

värdighet (Unicef.se).

2.2.5 Skolan i kris

Landahl (2006) beskriver genom Ziehe (1993) att lärarens auktoritet  befinner sig i  kris och har

försvagats allt mer under åren. Lärarens auktoritet har sedan mitten av 1900-talet förändrats till

följd av att skolan mist strålglans. En del av skolans traditioner har upphört vilket gör att skolan

tappat en del av sin trovärdighet. Persson (2014) belyser tillika skolan i kris och menar på att skolan

b.la. befinner sig i en disciplinkris och att man redan under 1940-talet menade på att elever blivit

sämre på att lyssna på läraren. 

Frånberg och Wrethander (2011) belyser att mobbning idag är ett vitt utsträckt begrepp och väcker

stor uppmärksamhet i media, politiska debatter och inte minst i skolan. Idag kan skolor inte råda bot

på mobbning trots åtgärder som uppkommit för att förebygga och förhindra mobbning. Landahl

(2006)  beskriver  att  allt  mer  statistik  insamlas  metodiskt  för  att  t.ex.  analysera  hur  vanligt

existerande mobbning är. Dessa studier framhålls därefter i de politiska debatterna kring ordning

och  disciplin  i  skolan.  Den  mest  omdiskuterade  frågan  på  agendan  de  senaste  decennierna  är

mobbningsfenomenet  och likartade  begrepp som kränkningar  och trakasserier.  Tallberg Broman

(2011) belyser liknande Frånberg och Wrethander (2011) den skolpolitiska debatten och menar på

att  internationella  överenskommelser  påverkar  skolan  i  hög  grad.  B.la.  Lissabonstrategin  har

påverkar länders skolpolitik. I dagens senmoderna skola har effektivitet och mätbara resultat blivit

eftersträvansvärt, måluppfyllelse ligger i fokus. När det talas om utbildningspolitiken under 2000-

talet är det olika slags skolreformer som blivit omdiskuterade och varit i fokus på den politiska

dagordningen  både  i  Sverige  och  i  andra  länder  i  Europa.  Under  2006  års  partival  var
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utbildningsfrågor den tredje viktigaste frågan. En del partier profilierar sig i utbildningsfrågor för att

komma i regeringsställning. Skola och utbildning har inte bara uppmärksammats inom politiken

utan även i media som ideligen belyser skolan som i kris och förfall. Brister i elevernas kunskaper,

brister i ordning och reda, brister på värden och normer, mobbning- och kränkningar och slapphet är

återkommande omtalat. Persson (2014) belyser också skolan i kris och menar på att skolan har mer

eller mindre betraktats som i kris sedan 1950-talet men krisen har aldrig varit så stark som den är

nu.  Det  har  aldrig  tidigare  talats  så  mycket  om  krissituationen  som  nu  och  de  skolansvariga

politikerna har aldrig tidigare varit så insatta i skolan. Debatter kring skolan förs ständigt. Persson

(2014) pekar på en rad orsaker till  skolans kris  och talar om att  avreglering,  kommunalisering,

friskolemarknaden,  stor  resursminskning,  attackerna  på  lärarprofessionen  och  det  målrelaterade

betygssystemet har bidragit till skolans stora kris. Skolans samhälleliga funktion är att eleverna ska

acceptera den samhällsordning som råder. Gustavsson (2014) menar på att idén av den senmoderna

utbildningen är det som den moderna försökte att skydda sig från genom formuleringen:

...en avpolitiserad skola där det finns en frånvaro av normativa och politiska uttryckliga föreställningar i

styrningen av skolan och i skolan som praktik. Det vill säga att den senmoderna utbildningskonceptionen är

i sin grund vad den moderna försökte värja sig emot genom att vara en universell och värdestyrd institution

(Gustavsson 2014:227).

Frånberg och Wrethander (2011) menar på att när mobbning upprättades som ett socialt problem

ökade forskningen kring mobbning drastiskt. Under de drygt 40 åren som begreppet funnits har

mobbning fått stor uppmärksamhet i skoldebatter och media, framför allt på senare år. Diskussioner

kring åtgärder och andra aspekter av mobbning förs ideligen och starka reaktioner väcks inom b.la.

skolpolitiken. Personal blir erbjudna kompetenshöjande kurser och lagändringar har gjorts ett flertal

gånger. Regeringen har beviljat medel till ett flertal stora projekt för att beskriva frekvenser av

mobbning och kränkande behandling. Redan år 1995 menade Skolverket på att mobbnings-

problemet uppvisar en oroande utveckling i hela den svenska skolan. I Lärarnas tidning 2004/3:20

riktas kritik mot lärarutbildningen i den mån att det inte förmedlas kunskap i tillräcklig omfattning

kring konflikthantering vilket kan leda till att lärare dels inte uppmärksammar och dels medvetet

blundar för den problematik som kan uppstå i en klass som t.ex. mobbning och utfrysning. Lärare

ska intressera sig för alla enskilda elever och skapa sociala relationer.

Lindkvist (2003) beskriver att den svenska skolan har genomgått en förändring och utvecklats från

starkt  centralstyrd till  decentraliserat styrd gällande innehåll,  mål och det  ekonomiska ansvaret.
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Landahl (2006) menar på att de förändringar som framstår som avgörande i en jämförelse mellan

den moderna och den senmoderna skolan är b.la. lögnens avdramatisering, kollektivets upplösning,

de  rättvisa  straffens  försvinnande,  en  ökad  nutidsfokusering,  framväxten  av  elevvård  och

krispedagogik. Landahl (2006) menar på att ovanstående omständigheter är bidragande faktorer till

att skolan har förändrats och under förändringarnas gång har mobbning synliggjorts ständigt mer till

skillnad från i den moderna skolan där mobbningsliknande skeenden fanns men skedde i det dolda

utan vuxnas tillsyn. 

2.2.6 Faktorer som uppmärksammat mobbningsfenomenet 

Landahl  (2006)  påpekar  att  mobbningsfenomenets  innebörd  och betydelse  har  påverkats  av  ett

flertal faktorer under decenniernas gång. I och med att nationell statistik samlas in kontinuerligt

kring mobbning har det upplysts som ett problem på ett helt annat sätt än under sociometrins tid i

det moderna samhället. Ett flertal stiftelser med syftet att arbeta med mobbning har inrättats, t.ex.

FRIENDS som bildades år 1997. Mobbning diskuteras i massmedia och i politiken till skillnad från

i det moderna samhället.  Mobbning har på senaste  tid även blivit  aktuellt i  juridiska processer,

skadestånd kan t.ex. begäras av skolans huvudman. Utöver det har olika styrdokument och lagar

etablerats som belyser mobbning i skolan på ett nytt sätt. Handböcker har skrivits och metoder har

upprättats för att stoppa mobbning. Allt fler skolor har utsett kamratstödjare och mobbningsteam

som inriktar sig på mobbningsproblematiken. Utöver det har mobbning och utanförskap tagits upp i

filmer,  TV-serier  och  dokumentärer.  Alla  ovanstående  faktorer  har  sammantaget  lett  till  att  det

ursprungliga  problemet  med  skolklassens  splittring  i  det  moderna  samhället  blivit  ett

uppmärksammat problem i det senmoderna samhället. Mobbningsbegreppets framväxt bidrog till att

skapa en negativ bild av splittringen som existerar inom skolklasser. Denna uppfattning har under

de  senaste  åren  blivit  förskansad och  orsaken  är  två  ombildande sätt  att  se  på  mobbning som

begrepp. För det första har mobbning idag en helt annan räckvidd än Heinemanns ursprungliga.

Från  att  ha  varit  ett  socialpsykologiskt  fenomen  av  speciell  karaktär  där  kollektivet  belystes  i

samband med mobbning och det centrala i mobbningen var ”alla mot en” till att mobbning idag kan

ske oavsett om förövaren är ensam eller i grupp. Den andra orsaken är att mobbning idag inkluderar

ett  bredare  spann av konflikter.  Från  att  främst  ha handlat  om fysiskt  våld har  även den tysta

mobbningen, som verbala kränkningar, viskningar eller blickar inkluderats.
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2.2.7 Sammanfattning senmoderna skolan och samhället 

En process påbörjades från mitten av 1900-talet där ordet straff förflyktigades och allt  eftersom

började disciplinen övergå till mildare former. Istället för att disciplinera med straffåtgärder skulle

uppmuntran,  beröm och stöd appliceras i en allt  högre grad. När agan och betyg i ordning och

uppförande försvann minskade lärarens starka auktoritet. Bestraffningarna i skolan har ändrats i sin

karaktär,  även  de  har  individualiserats.  Nu  sänds  elever  på  samtal  hos  t.ex.  kurator  eller

skolpsykolog vilket gör att bestraffningarna varken är lika utpekande eller avskräckande som förr. I

den  senmoderna  skolan  krävs  inte  total  lydnad  vilket  medför  en  normalisering  gällande  när

disciplinproblem i en klass uppstår. Disciplinen framställs som dold vilket leder till att stridigheten

mellan omsorg och fostran kan framstå som mindre uppenbar. 

Mobbning började att  inkluderas  bland normbrott  som skolan  skulle  motarbeta.  I  takt  med det

förändrade samhället förändrades också skolan. Förändringarna i samhället skedde i takt med att

skolan senmoderniserades. Uppfostran i familjen försköts från den tidigare traditionella uppfostran

med sträng disciplin där de vuxna besatt all auktoritet till det att uppfostran fick en modern karaktär.

Den moderna uppfostran med senmodern karaktär präglades av att de unga inte längre tränades i att

visa respekt för auktoriteter. Familjen har idag inte likadan påverkan som tidigare. Individen är i det

senmoderna samhället inte lika låst av traditioner. Individen får större frihet att göra självständiga

val  i  livet  men sammankopplat  med  valen  följer  också  att  individen  själv  ansvarar  för  dessa.

Individualiseringens genombrott sedan 1990-talets början har lett till en stark individualiserings-

trend även i den svenska skolan. Barnet och ungdomen ses i det senmoderna samhället  som en

enskild individ men en egen röst. I och med att ungdomar förfogar över sin egen tid i en mycket

större  utsträckning  än  i  det  tidigare  samhället  införlivas  de  allt  oftare  i  sammanhang  utanför

familjen vilket medför utebliven vuxenkontroll. Också i skolan har individualiseringen påverkat i

många avseende. Relationen mellan lärare och elev har  förändrats allt  mer och gränsen mellan

lektion och rast har upplösts. Eleverna får allt oftare sitta utanför klassrummet och arbeta enskilt

eller tillsammans med andra, även här utan vuxenuppsikt. Föräldrarnas deltagande i skolan sker i en

tidigare otänkbar hög grad. Delaktigheten betonas i den senmoderna skolan i styrdokument och

föräldramöte, föräldraråd och liknande återfinns i skolan vilket visar på hur pass hög delaktighet

föräldrarna har i barnets skolgång. Mobbning och kränkningar har allt oftare hamnat på agendan

och mobbningsbegreppet har gjort att maktrelationer mellan barn har uppmärksammats i en hög

grad.  Den  tidigare  bilden  av  det  goda  barnet  har  utökats  med  bilden  av  det  grymma barnet.

Mobbning  kan  skildras  som  maktrelationer  som  består  av  en  förövare  såväl  som  ett  offer.

Mobbningsfenomenet för samman normbrott och lidande och till följd därav förs dels fostran av
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mobbarna och omsorg av den mobbade på tal. Konstellationen av fostran och omsorg har medfört

att  mobbning har  blivit  ett  så  pass  omdiskuterat  begrepp i  det  senmoderna  samhället;  ”omsorg

aktualiserar fostran” (Landahl 2006:220). Med ovanstående citat syftar Landahl (2006) på att det

finns en risk att disciplinproblem som inte på ett  distinkt sätt  rymmer en omsorgsdimension är

enklare att förringa. Kampen mot mobbning inrymmer både fostran och omsorg.

Som  tidigare  nämnt  påverkar  samhället  och  skolan  varandra.  Samhälleliga  processer  som

individualisering, demokratisering och sekularisering påverkar skolan. Baumans (2011) teoretiska

bas utgår från att det förr var en hårt reglerad tillvaro vilket kunde uppfattas som förnedrande men

skapade samtidigt en trygghet. Fram till det senmoderna rådande individualiserade samhället har det

förändrats, nu styrs individer inte längre av hårt reglerade rutiner. Idag lever vi i en globaliserad

värld och i och med globaliseringen inrättas självgående och oberäkneliga processer. Människor

behöver både frihet och trygghet. Frihet utan trygghet och trygghet utan frihet är båda olyckligt. I

och med individualiseringen har en slags otrygghet växt fram. Den starka individualiseringskraften

splittrar individer istället för att ena. Det är individerna själva som bär konsekvenserna av deras

handlande. 

Dagens  senmoderna  skola  har  förändrats  gällande  många  aspekter  jämfört  med  den  tidigare

moderna. Om det tidigare var kollektivet som sattes först är det idag den enskilda individen. Det är

inte längre det som gynnar helheten som ses som legitimt utan istället det som gynnar individen. De

individuella partikulära behoven och intressena går före kollektivets.  Det senmoderna samhället

kännetecknas av att det presenteras individuella lösningar för individen. Den kunskapsorienterade

skolan  anpassar  sig  till  individens  val  och  intressen.  Den  senmoderna  skolan  kan  inte  möta

kollektiva intressen utan individens måste mötas. Skolan som institution tillhandahåller det som den

individuella människan efterfrågar. Utmärkande för det senmoderna samhället är att den tidigare

kollektivistiska mentaliteten som bygger på  vi  har fått  en allt  mer individcentrerad karaktär där

kärnan istället  är  jag.  I  ett  allt mer individualiserat samhället är  fortfarande skolan en kollektiv

arena, den enda arenan som tvingar till kollektiv gemenskap, oberoende på om man vill eller inte.

Eleven måste reglera sin individualitet utifrån den sociokulturella normen som råder. Att anpassa sig

till grupper med olika slags människor brister i vissa fall. Yttre attribut som utseende och kläder kan

starta ett skeende som normaliserar eller marginaliserar, i dessa fall blir det tydligt vilken norm som

råder och vad som ska exkluderas utifrån denna vilket kan leda till mobbning. Mobbningsbegreppet

föddes under slutet av 1960-talet och har i läroplaner sedan dess använts frekvent. Lpo 94 präglades

sett  till  innehåll  av  de  debatter  under  1970-  och  1980-talet  kring  mobbning  i  skolan.
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Mobbningsbegreppet lyfts i det senmoderna individualiserade samhället fram i betydligt bredare

utsträckning än i Lgr 80. I Lgr 11 har mobbning ersatts av kränkande behandling och utöver det har

individualiseringen  gällande  demokratisering,  valfrihet  och  de  individuella  valmöjligheterna  i

skolan har ökat markant. I Lgr 11 är värdegrunden central och det betonas att alla elever ska känna

sig trygga i skolan. Skolan ska förhindra att elever utsätts för kränkande behandling vilket det råder

nolltolerans  mot.  Idag  är  mobbning  ett  begrepp  som väcker  stor  uppmärksamhet  i  media  och

debatter. Mobbning har under de senaste decennierna upplysts som ett större problem tack vara b.la.

nationell  statistik, att skolans styrdokument har belyst mobbning och kränkande behandling i en

betydligt större dimension än tidigare och att mobbning har lyfts fram och diskuterats genom b.la.

film, tv-serier och bilder.

3. Metod

I  detta  kapitel  kommer  de  metodologiska  ställningstaganden  som  gjorts  att  diskuteras  och

argumenteras  för.  En  diskussion  kring  metodval,  tillvägagångssätt,  urval,  forskningsetiska

överväganden och hur empirin har genomförts återfinns.

3.1 Metodval

Jag har använt mig av litteratur med kompletterande elektroniska källor och för att få svar på mina

frågeställningar  användes  litteraturen  kompletterat  med  en  kvalitativ  metod,  idé-  och

ideologianalys.  Harrison  (2001)  beskriver  fyra  möjliga  insamlingsmetoder  gällande  kvalitativ

forskningsdata,  nämligen intervjuer,  observationer,  existerande källor  och  historiska  källor.  Min

valda metod idé- och ideologianalys innefattas i existerande källor. 

Bergström och Boréus (2012) påpekar att metoden innehållsanalys består av flera olika grenar där

idé-  och ideologianalys av texter är  en av dessa.  Bryman (2011) beskriver innehållsanalys som

”utifrån  en  objektiv  beskrivning  dra  slutsatser  av  det  karaktäristiska  i  olika  slags  budskap”

(2012:190). Jag kommer att utifrån objektiva beskrivningar av ett antal skolors likabehandlings-

planer dra slutsatser av karaktäristiska drag utformade i likabehandlingsdokumenten. Bergström och

Boréus (2012) hävdar att  idé och ideologianalys görs inom ett  flertal  akademiska ämnen. Med

ideologier inom skolan menas att det finns ett förbestämt betraktelsesätt som sätter sin prägel på

skolväsendet.  I  och  med  att  det  inom  skolan  finns  särskilda  föreställningar  motiverar  det  till

hierarkier mellan t.ex. rektor–lärare –föräldrar–elever. Inom ideologianalys ryms en ideologikritisk
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utgångspunkt som b.la. innefattar den dolda läroplanen. Bergström och Boréus (2012) menar på att

vår uppfattning om skolan är falsk i den utsträckning att om vi tänker oss att skolan styrs som

innehållet i styrdokument såsom läroplanen ålägger eller att innehållet i den kunskap som skolan

förmedlar endast fylls av det som står i offentligt tryck. Den s.k. dolda läroplanen menar på att det

är andra regler som styr den faktiska skolan, icke formaliserade regler.  Läroplanen pekar på att

elever  ska  vara  kritiska  men  i  klassrummet  krävs  det  att  elever  är  lätthanterliga.  Läroplanen

anmanar  till  samarbete  men i  skolan ska elever  se till  sitt  eget  bästa  för  att  nå högsta möjliga

resultat. Den rådande ideologin ställs mot en mer sanningsenlig bild mot verkligheten. Det är inte

alltid att det som sker i skolan och klassrummet stämmer överens med ideologin.

Bergström och Boréus (2012) beskriver att idéanalys av text som metod möjliggör till att analysera

vilken  innebörd  och  mening  olika  texter  rymmer.  Idéanalys  av  en  text  är  den  variant  av

innehållsanalys  som  appliceras  i  mitt  resultat  och  analys  och  som  därefter  kopplas  till  mina

frågeställningar. Bergström och  Boréus (2012) definierar en idé som följande: ”En föreställning om

verkligheten  som  en  värdering  av  företeelser  eller  en  föreställning  om  hur  man  bör  handla”

(2012:140).  Denna  definition  är  nöjaktig  i  den  mån  att  den  inrymmer  omfattningen  gällande

mobbningsbegreppets problematisering i det senmoderna samhället och den senmoderna skolan. 

Idéanalysen är i sin tur uppdelad i olika grenar. Jag kommer främst att använda mig av funktionell

idéanalys men även väva in idéanalys som har ett beskrivande syfte. Bergström och Boréus (2012)

menar  att  den  funktionella  idéanalysen  fokuserar  på  idéers  ursprung  och  används  främst  när

forskaren vill ge orsaksförklaringar till existensen av en idé eller ideologi. Orsaksförklaringen kan i

sin tur leda till  andra frågor kring individen i en social kontext. Med hjälp av den funktionella

idéanalysen  vill  jag  ge  en  orsaksförklaring  till  varför  mobbningsbegreppets  framväxt  och

utbredning har applicerats i den senmoderna skolans styrdokument i en så pass hög grad att det

blivit  ett  krav  att  varje  skola  måste  upprätta  en  likabehandlingsplan.  I  idéanalysen  med  ett

beskrivande syfte är utgångspunkten att göra en analys kring förekomsten av idéer. Jag kommer att

använda mig av den beskrivande idéanalysen i syfte att belysa vilka förändringar som framträtt i det

moderna  samhället-  och  skolan  fram  till  dagens  senmodernitet  gällande  kollektivet,

individualisering  och  mobbningsbegreppets  skiftande  innebörd.  Bergström  och  Boréus  (2012)

påpekar att forskaren genom en idéanalys kan komma fram till en idealtyp gällande t.ex. olika typer

av styrdokument inom skolområdet, i mitt fall skolornas likabehandlingsplan. Genom att analysera

flera skolors likabehandlingsplan kan en idealtyp bland dokumenten träda fram, en slags kontext

som skolorna följer under framställningsprocessen av planen. I och med att varje skola ingår i ett

33



målstyrt  system  med  lokalt  ansvar  där  kommunen  eller  huvudmannen  och  rektorn  har  det

huvudsakliga  ansvaret  för den dagliga verksamheten men där riksdag och regering beslutar om

ramarna i förordningar och lagar framkommer en idealtyp i skolornas dokument. I en idealtyp som

analysverktyg  väljs  relevanta  idéer,  i  mitt  fall  individualisering,  demokratisering,  inflytande,

värdegrund och mobbning och därefter analyseras skillnader mellan skolornas likabehandlingsplan,

på så sätt kan en idealtyp konstrueras. Bergström och  Boréus (2012) beskriver att idealtyper följer

tre steg. Det första handlar om att besluta vilka utmärkande drag i det fenomen som idealtypen ska

fånga som man ska ta fasta på, de utmärkande dragen jag valt att ta fasta på redogörs för här ovan.

Nästa  steg  är  att  idealtypen konstrueras  och det  tredje  och sista  steget  utgörs  av  en  analys  av

materialet. Bergström och Boréus (2012) menar att idealtyperna borde alla komma fram till samma

slags innehåll om idealtypen ska kunna garanteras. Bergström och Boréus (2012) beskriver att en

fördel med att använda idealtyper som analysverktyg är att de kan medföra ordning i materialet. När

verktygen från texten är konstruerade är det stor chans att analysen går följsamt och ett mönster kan

konstrueras,  även  om  materialet  är  omfattande.  Mitt  material  av  de  fyra  skolornas

likabehandlingsplan är omfattande vilket för det särskilt viktigt med ett analysverktyg som är i stånd

att kategorisera. Ytterligare en fördel är att analysen främjar systematisk jämförelse. Nackdelen är

att  arbetet kan ta tid och blir problematiskt om syftet  kring vad man vill komma åt inte tydligt

klargjorts.

Genom en noggrann läsning av utvalt material skapade jag mig av bild av mobbningsbegreppets

innebörd i det moderna samhället jämfört med det senmoderna. Förändringar i familjestrukturen,

auktoritet  i  förändring,  demokratisering,  individualisering  och  den  förändrade  synen  på

mobbningsbegreppets innebörd analyseras utifrån det som framträder i skolornas likabehandlings-

plan där värdegrund, individualisering och kränkande behandling står i fokus utifrån den rådande

lagstiftning som Lgr 11 och skolan lyder under.

Det är en omöjlighet att få en total helhetsbild av all tidigare forskning inom området dels sett

utifrån tid och dels sett utifrån omfång. Därför valde jag att begränsa mig till att belysa hur den

moderna skolan såg ut i det moderna samhället och vilka förändringar i både skola och samhälle

som har lett till att mobbningsbegreppets omfång växt så markant. Vad det är som förändrats från

moderniteten  till  senmoderniteten  och  vad  som  kännetecknar  dessa  förändringar.  Det  kopplas

därefter  till  likabehandlingsplanerna  i  dagens  skola  kring  i  hur  stor  utsträckning  den  enskilda

individen, demokratisering och andra aspekter tagits till fasta i likabehandlingsplanen. 
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3.2 Tillvägagångssätt

Mitt  empiriska  material  samlades  in  från  fyra  skolors  likabehandlingsplaner  som varje  enskild

skolverksamhet  enligt  lag  måste  ha  utarbetat  fram.  Skolan  som organisation  lyder  under  flera

myndigheter och lagtexter. I mitt empiriska material finns inga personliga uttalanden utan det är de

enskilda skolorna som verksamhet som uttryckt sig. De fyra skolornas likabehandlingsplaner har

lästs, granskats och ställts i relation till de använda teorierna kring mobbningsbegreppets framväxt i

det  moderna  samhället  och  begreppets  enorma  utbredning  i  det  senmoderna  samhället.

Individualiseringen  och  demokratiseringens  framväxt  har  tagits  i  beaktning  under  analysen.

Dokumenten har också ställts i relation till de lagskyldigheter som finns inom skolan med avseende

på likabehandling och kränkande behandling i form av b.la. Diskrimineringslagen och skollagens

paragrafer  kring  kränkande  behandling.  Likabehandlingsplanernas  formuleringar,  innehåll  och

framställning har ställts mot varandra för att visa dels på likheter men också på skillnader. I och

med att varje skolas likabehandlingsplan utgörs av en särskilt bestämd kontext som går att härleda

till b.la. nuvarande lagstiftning, skolans vision, uppföljning och kartläggning liknar det språkliga

sammanhanget i likabehandlingsdokumenten varandra men varje skola har utarbetat fram en plan

som  stämmer  överens  med  den  enskilda  skolans  mål  och  visioner.  Den  gjorda  analysen  av

dokumenten och tidigare forskning blir oundvikligt föremål för min subjektiva tydning. Samtliga

fyra likabehandlingsdokument har jag tagit under övervägande som neutralt skrivna.

3.3 Urval

Valet av idémängd har en nära sammankoppling till valet av material. Esaiasson (2012) menar att

forskaren kring en idéanalys antingen behandlar en kategori av material som är väl begränsat eller

går istället igenom ett stort urval av olika typer av material från flera spridda håll. Jag har valt att

använda det första tillvägagångssättet med insamling av väl begränsat material p.g.a. fördelen att

reliabiliteten i studien ökar. Bergström och Beréus (2012) belyser vikten kring urval av källor som

en betydelsefull faktor i en idéalanys.

De  fyra  utvalda  skolorna  har  alla  utformat  en  likabehandlingsplan  var.  Tre  av  skolorna,

Västerskolan, Linnéskolan och Hästveda skola har valt  att  publicera sitt  dokument offentligt på

internet medan den ena skolan, Internationella Engelska Skolan har valt att inte offentliggöra sitt

dokument på internet. De skolorna som har gett offentlighet åt sin likabehandlingsplan är alla tre

kommunala skolor i Hässleholms kommun och valdes ut slumpmässigt av de kommunala skolor

som  finns  på  orten.  Den  skola  som  inte  publicerat  sin  likabehandlingsplan  på  internet  är  en
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privatskola i samma kommun som övriga. Syftet att välja en privatskola utöver kommunala skolor

är att uppmärksamma eventuella skillnader som t.ex. om privatskolan har andra slags ordningsregler

än kommunala, om strukturen under skoldagen skiljer sig eller på vilket sätt privata skolor handskas

med kränkande behandling som uppkommer jämfört med kommunala och på så sätt därefter kunna

dra en slutsats med teorin som bas sammankopplat med analyserna av skolans likabehandlings-

planer. Varför skolorna är fyra till antalet är för att en större jämförelse ska kunna kommas åt än om

skolorna var färre till antal. Anledningen till att skolorna inte är fler än fyra är att de kommunala

skolorna utgör en stor majoritet i kommunen och de få privatskolor som finns har inte offentliggjort

sina  likabehandlingsplaner  på  internet,  det  utgör  i  sin  tur  en  svårighet  gällande  att  komma åt

materialet.  Tre  av  de  fyra  skolorna  ligger  centralt  och  runt  om  finns  både  villaområden  och

lägenheter. En av skolorna ligger i en by som tillhör kommunen – det ligger inte någon tanke bakom

huruvida  skolorna  ligger  centralt  eller  ej.  Skolorna  består  av  elever  med  blandade  sociala

bakgrunder, majoriteten av eleverna har dock svensk bakgrund. 

Jag är medveten om att materialet jag använt mig av i detta examensarbete inte är allomfattande och

att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån analys av enstaka skolors likabehandlingsplaner

men det är inte det som är syftet. Ansatsen är inte att beskriva en generalisering av alla skolor i

Sverige  utan  att  problematisera  mobbningsbegreppet  i  en  senmodern  kontext.  Det  analyserade

materialet  ska beskriva ett innehåll  som problematiserar mobbningsbegreppet utifrån ett  konkret

innehåll  som de utvalda skolorna utformat.  Istället  för  en generalisering vill  jag komma åt  det

angivna av en föreställning; hur det är att leva i ett individualiserat samhälle där nya begrepp och

innebörd  gällande  mobbning  stundligen  uppstår.  Mina  antaganden  och  svaren  på  mina

frågeställningar som framläggs kan endast beläggas i relation till det underlag och material jag haft

tillgång  till.  Analysen  av  likabehandlingsplanerna  är  en  antydan  till  att  förklara  betydelsen  av

kränkande behandling och likabehandling i den senmoderna skolan där det är krav på att varje skola

ska utforma en likabehandlingsplan. Orden som formulerats är betydelsebärande och underlättar för

alla parter vid utredning av eventuella kränkande behandlingssituationer som uppkommer. Det är

avsevärt att beakta att de publicerade planerna inte representerar hela skolans arbete med att främja

arbetet  kring  att  motverka  kränkande  behandling.  Utöver  likabehandlingsplanen  kan  skolan

omfattas av dokument som fungerar som komplement till likabehandlingsplanen och skolor kan

bedriva en väl fungerande verksamhet utan att ha en omfattande likabehandlingsplan, i slutändan är

det skolans faktiska handlingar som kommer att driva arbetet framåt mer än tryckta ord.
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3.4 Validitet & reliabilitet

Kvale (2014) beskriver att en vanligt förekommande fråga rörande validitet är om studien mäter det

den avser att mäta. Validitet ämnar att det som är relevant i sammanhanget mäts. En fördel gällande

validiteten i min studie är att alla likabehandlingsplaner innehåller en liknande kontext eftersom att

det finns högre bestämmelser kring vilket innehåll en likabehandlingsplan ska ha, vilket i sin tur

leder till en ökad validitet i min studie. Bryman (2011) menar att inta en så objektiv position som

möjligt  och  förhålla  sig  neutralt  till  materialet  är  förutsättningar  för  en  hög  validitet.  En

undersöknings validitet  grundas i  att  forskaren undersöker  det som sägs ska undersökas.  Jag är

intresserad av att  undersöka i hur omfattande grad mobbningsbegreppet tagit utrymme i skolans

styrdokument,  i  mitt  fall  i  de  enskilda  skolornas  likabehandlingsplaner.  Min  teori  visar  på  att

individualiseringens ökade grad synliggjort och förändrat mobbningsbegreppet över tid, sett från det

moderna  samhället  till  dagens  senmoderna  samhälle.  Med  hjälp  av  min  undersökning  vill  jag

analysera hur väl det överrensstämmer i praktiken, hur skolorna tar till  fasta på mobbning som

förekommer och vad skolorna har för beredskap vid eventuella mobbningssituationer på respektive

skola när sådana uppstår. Följaktligen undersöks det som ämnas undersökas. Bryman (2011) menar

att en viktig del kring validitet är att läsaren ska kunna följa studien och kunna skilja på forskarens

åsikter och på det  objektiva,  det som återfinns i  materialet.  Det tydliggörs i  mitt  arbete genom

tydliga referenser till respektive författare och genom citathänvisningar. Bryman (2011) beskriver

att reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Går studien att lita på och hur väl mäter den? Datan som

samlats in och bearbetats har gjorts på ett systematiskt och redligt sätt. Om studien hade gjorts ett

flertal gånger och gett samma resultat tyder det på en hög reliabilitet. För att öka reliabiliteten i min

studie har jag valt skolor som publicerats sin likabehandlingsplan via kommunens hemsida och den

enda likabehandlingsplanen som inte publicerats på internet fick jag tillgång till  genom skolans

rektor.  Genom  att  ha  läst  mitt  använda  material  upprepade  gånger  och  varit  angelägen  med

objektivitet istället för subjektivitet ökar reliabiliteten i min studie och resultatet blir mer trovärdigt. 

3.5 Forskningsetiska överväganden

I linje från Vetenskapsrådets riktlinjer är det grundläggande att alla studier sker med respekt för

människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav,

s.k.  forskningsetiska principer  som ska tas i  beaktning under  forskningsprojekt.  I  enlighet  med

informationskravet  ska  forskaren  ”Informera  de  av  forskningen  berörda  om  den  aktuella

forskningsuppgiftens  syfte”  (2002:7).  Med informationskravet  följer  tre  regler  beroende  på  om

undersökningsdeltagarna medverkar aktivt eller inte. I min undersökning medverkar deltagarna inte
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aktivt  och  uppgifte  intressanta  för  min  forskning  hämtas  från  redan  existerande  myndigheter.

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att huruvida information ska lämnas eller inte bedöms beroende

på  fall.  Samtyckeskravet  som  handlar  om  deltagarnas  samtycke  behövs  i  min  forskning  inte

efterfrågas. ”I de fall där uppgifterna om deltagarna tas från existerande myndighetsregister och

information  inte  lämnats  t.ex.  via  media  behöver  samtycke  ej  efterfrågas”  (2002:9).  Gällande

konfidentialitetskravet  är  innehållet  i  likabehandlingsplanerna som jag använt mig av allmänna,

offentliga  handlingar  som  vem  som  har  tillgång  till  och  dessutom  är  skolan  en  offentlig

organisation, därför har skolornas namn inte fingrerats. Dessutom berör inte min studie enskilda

personer eller känslig information. Ingen enskild individ pekas ut, ingen information om enskilda

personer  eller  personers  namn  förekommer  i  likabehandlingsplanerna.  Informationen  i

likabehandlingsplanerna behöver p.g.a. dess offentlighet inte behandlas konfidentiellt.

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas för forsknings-

ändamålet. 

4. Resultat

Följande kapitel presenterar studiens empiriska material som ligger till grund för den efterföljande

analysen. Empirimaterialet består av fyra skolors likabehandlingsplaner. Studien kommer att

synliggöra betydelsen av mobbning och kränkande behandling i så pass omfattande utsträckning att

det blivit ett krav att varje skola ska utforma en likabehandlingsplan. 

4.1 Likabehandlingsplaner 

Utifrån läroplansteoretiska perspektiv går det att utläsa att varje likabehandlingsplan utgörs av en

särskild bestämd kontext som kan utläsas ur samtliga fyra likabehandlingsplaner från skolorna. I

texterna  blir  det  tydligt  vilket  innehåll  som  skrivits  fram  och  vilket  mönster  som  varje

likabehandlingsplan följer.  Alla  fyra likabehandlingsplaner  tar upp vissa gemensamma områden,

t.ex. skolans vision, information som riktar sig till elev och vårdnadshavare, kartläggning, åtgärder,

mål  och  hur  skolan  arbetar  utifrån  Lgr  11  och  de  rådande  lagtexterna.  Enligt  skollagen  och

diskrimineringslagen ska alla skolor upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Varje plan ska synliggöra ett förebyggande arbetet som råder på skolan. Hos utbildnings-

förvaltningen återfinns en lista på krav kring vad som ska kunna läsas ut ur en

likabehandlingsplan.  Det som ska finnas beskrivet i varje skolas likabehandlingsplan är skolans

vision, nuvarande lagstiftning, uppföljning och utvärdering av det tidigare årets likabehandlingsplan
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som tar upp vad skolan uppnått förra året och vad som ska tas med till nästa plan, främjande arbete,

kartläggning som beskriver hur det ser ut på skolan – till det kan olika sorters enkäter eller samtal

användas, analys av kartläggning utifrån de olika diskrimineringsgrunderna, förebyggande arbete

som ideligen stödjer sig på den utförda kartläggningen, tydliga rutiner för åtgärder vid kränkande

behandling- och diskriminering, förankring hos elever och personal där det ska framgå hur dels

elever och dels personal är involverade i framtagandet av planen samt på vilket sätt eleverna får

kännedom om sina  rättigheter  enligt  planen,  förankring hos  vårdnadshavare-  också här  ska det

framgå  i  vilken  utsträckning  vårdnadshavare  är  med  gällande  framtagande  av  planen  och  hur

planens innehåll därefter kommuniceras till vårdnadshavare, ansvarsfördelning – vem som ska göra

vad och när det ska ske - en tydlig koppling mellan likabehandlingsplanen och kvalitets-

redovisningen.  Det  sista  kravet  är  övergripande  och  innefattar  huruvida  planen  är  tydlig  och

överskådlig.

På  kommunens  hemsida  framkommer  att  barn-  och  utbildningsförvaltningen  b.la.  ansvarar  för

pedagogisk omsorg och grundskolan. I den aktuella kommunen finns tjugofem grundskolor och det

betonas att skolan är avgiftsfri och att skolplikten innebär att alla barn i Sverige måste gå i skolan.

Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet går i skolan. Kommunen belyser ordningsregler

och  likabehandling.  Varje  skola  har  dels  ordningsregler  och  dels  en  likabehandlingsplan  som

omfattar alla elever och all personal på skolan. Dessa upprättas i syfte att alla i skolan ska må bra

och kunna utvecklas i så hög grad som möjligt. Vidare beskrivs att det i skolan är förbjudet att

diskriminera någon utifrån diskrimineringsgrunderna men också att det är förbjudet att behandla

varandra på ett  kränkande sätt.  Våld får inte heller förekomma utan konflikter ska lösas genom

samtal.  Kommunen  framhäver  samarbetet  mellan  skola  och  hem  och  beskriver  att  det  är  av

betydelse för barnets utveckling och trygghet. Varje skola i kommunen kallar till utvecklingssamtal

för att  hemmet ska kunna följa målen och kunskapskriterierna som råder i verksamheten.  ”Som

vårdnadshavare  är  du  alltid  välkommen  med  synpunkter.  Via  skolans  samverkansorgan,

föräldraråd/föräldraförening/lokal styrelse, kan du tillsammans med andra föräldrar vara med och

påverka” (Hassleholm.se).

Nedan presenteras och refereras delar ur skolornas likabehandlingsplaner som är relevanta för mitt

syfte. I samtliga likabehandlingsplaner framträder en nolltolerans mot kränkande behandling och de

är till viss del likartade men de olika skolornas arbete, kartläggning, åtgärder och utredning skiljer

sig åt. Likabehandlingsdokumenten i skolans verksamhet är ett resultat av rådande maktstrukturer

och privilegier över bestämmelser.
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4.2 Begreppsförklaringar 

Två av de fyra skolornas likabehandlingsplaner som granskas innehåller en sida med

begreppsförklaringar  och  definitioner.  Samtliga  behandlingsdokument  belyser  begrepp  som

mobbning,  kränkande behandling,  diskriminering och trakasserier.  Eftersom att  en förståelse för

kränkande behandlingsrelaterade begrepp är  relevant  för  det  kommande resultatet  och analysen

beskrivs  de  nedan.  Begreppsdefinitionernas  källa  är Skolverkets  allmänna  råd  ”Arbete  mot

diskriminering och kränkande behandling” om inget annat uppges.

Kränkande behandling

Kränkning av en elevs värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund. Exempel på

kränkningar:

• Fysiska – b.la. slag, knuffar, sätta krokben

• Verbala – b.la. nedsättande verbala skällsord, hot, öknamn, svordomar

• Psykososociala  –  b.la.  ryktesspridning,  hånskratt,  utfrysning,  blickar,  baktala  en  person,

härma, retas

• Text-  och  bildburna  –  b.la.  filma/fota  mot  någons  vilja,  sprida  bilder/filmer,  klotter,

meddelanden på sociala medier

Mobbning

En  form av  kränkande  behandling  där  en  individ  upprepade  gånger  blir  utsatt  för  en  negativ

handling av någon som medvetet vållar skada eller obehag.

I en skolas likabehandlingsplan återfinns Olweus (1999) definition av mobbning:

”När en och samma person vid upprepade tillfällen utsätts för kränkningar fysiskt eller psykiskt av

en eller flera personer (Olweus 1999:53).

Trakasserier

Kränkande behandling med koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunder

När en individ behandlas sämre än andra p.g.a.  någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön,

etnisk  tillhörighet,  religion  eller  annan  trosuppfattning,  sexuella  läggning,  funktionshinder  och

könsöverskridande identitet och uttryck.
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Likabehandling 

Alla elever ska behandlas på ett likvärdigt sätt så att de har lika möjligheter och rättigheter.

4.3 Skolornas vision

I Hässleholms kommun knappt 20 km från centrala Hässleholm ligger Hästveda skola som omfattar

cirka 300 elever, från förskoleklassen upp till årskurs 9. Skolans likabehandlingsplan som jag valt

att använda innefattar rektorsområde Hästveda skola årskurs 4-9. I dokumentet kan man utläsa att

skolans vision är att ”Alla barn, elever och personal ska känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling”. Skolan arbetar för att främja elevers

och personals lika rättigheter och möjligheter. Efter skolans vision följer i dokumentet information

som riktar  sig  till  eleven och till  vårdnadshavaren.  I  informationen till  eleven framkommer  att

Hästveda skola är angelägna om dels att alla elever ska trivas och dels att varje elev ska kunna

känna  gemenskap  och  trygghet.  Det  läggs  vikt  vid  att  skolarbetet  ska  genomsyras  av  skolans

värdegrund och ett demokratisk förhållningssätt. Både elever och vårdnadshavare uppmanas till att

kontakta vuxna på skolan som t.ex. mentor, kurator eller rektor om barnet blir utsatt för någon form

av kränkande behandling. I informationen till vårdnadshavare läggs även vikt vid att som vuxen

ansvarig agera om det egna barnet utsätter någon för kränkande behandling. ”Om du får kännedom

att ditt eget barn utsätter andra barn för kränkande behandling är din skyldighet att genast göra

något åt detta. Det är viktigt att du som förälder tydligt visar att du inte tolererar någon form av

mobbning eller kränkande beteende”.

Mitt  i  centrala  Hässleholm  ligger  den  andra  skolan,  Linnéskolan  som  slogs  samman  med

Kyrkskolan tidigare i år och är nu en F-9 skola med drygt 340 elever. På Linnéskolan arbetar man

utifrån  visionen  att  ”Alla  i  våra  verksamheter  ska  känna  tillhörighet  och  ej  utsättas  för

diskriminering,  trakasserier  eller  annan form av kränkande behandling”.  I  likhet  med Hästveda

skola har Linnéskolan utformat information till både elev, vårdnadshavare och personal. Om en elev

blivit utsatt för någon form av kränkande behandling inkluderat mobbning också ingår uppmanar

skolan till att omedelbart kontakta trygghetsgruppen eller någon vuxen på skolan som eleven känner

förtroende för. Linnéskolan är den enda av de tre granskade skolorna som i sin plan nämner att

känner  eleven  någon  annan  elev  som  är  utsatt  ska  även  i  det  fallet  någon  vuxen  kontaktas

omgående. Skolan belyser även vikten av anonymitet ”Vill du vara anonym kan du ringa skolan och

lämna ett meddelande”. I informationen till vårdnadshavare framkommer på liknande sätt som på

Hästveda skola att föräldrarna måste markera att mobbning inte är acceptabelt. ”Det är svårt att ta
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till  sig att  ens eget barn mobbar andra.  Men om det är så måste du göra något  åt  det. Om du

misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig som vårdnadshavare att

göra helt klart för barnet att du inte accepterar mobbning och att du ser mycket allvarligt på sådant

beteende”. Utöver vårdnadshavaren belyses även de vuxna på skolans ansvar. ”Huvudmannen har

det juridiska ansvaret” men ansvaret att agera har alla som arbetar i verksamheten. 

Den tredje likabehandlingsplanen är hämtad från Västerskolan 7-9 som även den ligger centralt i

Hässleholm.  Västerskolan  7-9  omfattas  av  drygt  270  elever.  Västerskolans  likabehandlingsplan

inleds med att betona att ”....vi har nolltolerant mot varje form av kränkningar, diskriminering och

trakasserier. Västerskolan är en plats där alla ska kunna trivas och känna sig trygga. Detta gäller

både elever  och vuxna”.  I  inledningen tydliggörs  att  de vuxna måste  agera  ”Varje  incident  av

diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling  ska  resultera i en  reaktion  från de

vuxna på skolan”. Vidare betonas individualiseringen och demokratiseringen ”Alla som arbetar på

skolan  ska  visa  respekt  för  den  enskilda  individen  och  i  det  vardagliga  arbetet  utgå  från  ett

demokratiskt  förhållningssätt”.  Skolans  mål  nämns  också  i  inledningen  och  innefattar  att

vidareutveckla medverkan hos vårdnadshavare gällande det förebyggande arbetet. Västerskolan 7-9

betonar betydelsen av vårdnadshavarens hjälp kring kännedom om kränkande behandling. ”Det är

av stor vikt om vårdnadshavare är oss behjälpliga och meddelar skolpersonal om det kommer till

deras kännedom att någon elev blir kränkt”.

Internationella  Engelska  Skolan,  IES  vilket  är  förkortningen  som  kommer  att  användas  i

fortsättningen, är den fjärde och sista skolan och ligger centralt men är till skillnad från de andra

skolorna, en privatskola, som startade på orten år 2015 och har idag 340 elever från årskurs 4-9.

Skolan  beskriver  att  de  har  en  stark  fokus  på  disciplin.  Övertygelsen  att  en  trygg  och ordnad

skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära präglar skolan. En ofrånkomlig förutsättning

för lärande är struktur, ordning och trygghet. Disciplin och lugna arbetsförhållanden är förenat med

respekt för värdet av utbildning. Skolan beskriver att den vidmakthåller tydliga normer för beteende

men visar samtidigt tillgivenhet för varje enskild individ och har som mål att alla elever ska lyckas.

Skolan tror på att träna gott uppförande i skolan som en arbetsplats och att hårt arbete i skolan ger

framgång i vuxenlivet. Skolan har höga akademiska förväntningar och är övertygade om att varje

barn, oavsett bakgrund kan lyckas och förser stöd till elever med särskilda behov.

Ordningsreglerna i skolan signeras såväl av elever som vårdnadshavare och elever som bryter mot

skolans ordningsregler får efter tillsägelse en anmärkning. Efter tre anmärkningar vidtas åtgärder i
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form av t.ex. kvarsittning. IES framhåller att rektorn ska vara aktiv och synlig under skoldagen.

Strikt  ordning  råder  i  klassrummet  och  alla  klasser  samlas  punktligt  utanför  klassrummet  före

lektionsstart.  Alla  på  skolan  ska  klä  sig  välvårdat.  Uppstår  tecken  för  mobbning ska  det  tas  i

beaktning och åtgärdas omedelbart. Det framhävs genomgående att skolan är en arbetsplats. Alla

lektioner ska startas i tid och lärarna är till för att undervisa och det ska inte förekomma element

som distraherar under skoldagen. En noggrann granskning görs av elevernas frånvaromönster och

skolan håller en nära kontakt med hemmet och mentorn antingen träffar eller har telefonkontakt

med hemmet mins en gång i månaden. Det finns s.k. stödklasser för varje ämne där eleverna kan få

extra stöd och stöttning. Stöd från föräldrarna gällande barnets skolgång och skolarbete uppmuntras.

Utvecklingssamtal  sker  en  gång  per  termin  och  som grund  inför  samtalet  erhåller  hemmet  en

rapport kring hur det har gått för barnet i respektive ämne. Skolan tror även på att uppmärksamma

mindre problem ofördröjligen för att förhindra att de växer sig större. 

Västerskolan är den enda av de kommunala skolorna som i sin likabehandlingsplan redogör för

skolans ordningsregler. Skolan har upprättat ett antal ordningsregler för allas trivsel och de upptar

en sida av dokumentet och berör t.ex. visad hänsyn till varandra ”Vi använder ett vårdat språk och

utsätter ingen för kränkningar vare sig i ord eller handling”, snöbollskastning på skolans område

förbjuds, mobiltelefonen ska vara avstängd under lektionstid och ”all fotografering och filmning av

andra, är förbjudet enligt lag...”, elevskåpen är skolans egendom och kan öppnas av personal vid

behov. Det framgår klart och tydligt vad som gäller om någon bryter mot skolans regler. ”Om du

bryter  mot  reglerna  och  inte  tar  tillrättavisningar  kontaktas  din  vårdnadshavare,  händelserna

dokumenteras. Vid upprepade företeelser informeras rektor, som beslutar om åtgärd. Vid allvarliga

företeelser kan yttersta konsekvens bli avstängning enligt skollagen 5 kap”.

4.4 Definition och styrdokument

Hästveda skola belyser vidare i det femtonsidiga dokumentet lagar mot kränkande behandling och

det framkommer att i april 2006 trädde lagen mot kränkande behandling och diskriminering i kraft.

I och med lagen infördes en skyldighet för alla skolor att ta fram en plan med innehåll kring ett

aktivt arbete med att förebygga all form av kränkande behandling. ”Barn och elever har alltså ett

lagligt skydd mot kränkande behandling och förskolan och skolan kan dömas till skadestånd om det

kan bevisas att den inte fullgjort sitt uppdrag”. Därefter kommer ett antal begreppsdefinitioner, b.la.

mobbning och kränkande behandling.  Att  ”ingen ska bli utsatt för kränkande behandling”  är en

självklarhet  och  skolan  definierar  mobbning  enligt  Olweus:  ”När  en  och  samma  person  vid
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upprepade tillfällen utsätts för kränkningar fysiskt eller psykiskt av en eller flera personer.”

Aven  Linnéskolan  hänvisar  till  relevanta  lagtexter.  Till  skillnad  från  Hästveda  skola  refererar

Linnéskolan  dels  till  diskrimineringslagen  och  dels  till  bitar  ur  läroplanen.  De  aktuella

bestämmelserna i  diskrimineringslagen (2008:567)  tydliggörs med utdrag  från 1 kap.  Inledande

bestämmelser, Lagens ändamål 1§ som handlar om de tidigare nämnda sju diskriminerings-

grunderna och 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier 5§ som b.la. belyser att de som

bedriver utbildningsverksamheten inte får diskriminera någon elev och 7§ som handlar om vuxnas

kännedom kring trakasserier och att åtgärder därefter måste vidtas. Gällande läroplanen refereras till

stycket  som  även  det  handlar  om  diskriminering.  ”Skolan  ska  främja  förstående  för  andra

människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska

prägla verksamheten”.

Att ”Alla i vår verksamhet ska känna tillhörighet och ej utsättas för /.../ kränkande behandling” är

en  självklarhet  men  ingenstans  i  dokumentet  återfinns  definition  av  varken  mobbning  eller

kränkande behandling. Begreppsinnebörden av diskriminering framgår dock tydligt.

Västerskolan  refererar  tidigt  i  likabehandlingsdokumentet  till  Skolverkets  definition  kring

kränkande behandling  – där  mobbning ingår,  diskriminering,  trakasserier  av  olika  karaktär  och

likabehandling.  Skolan  förklarar  kränkande  behandling som en subjektiv  upplevelse  av  elevens

värdighet och som kan yttra sig både synligt, dolt och subilt.

Skolan  refererar  till  aktuella  bestämmelser  i  både  diskrimineringslagen  och  i  skollagen.

Formuleringen kring förbud mot kränkande behandling 9§ lyder ”Huvudmannen eller personal får

inte utsätta ett barn eller  en elev för kränkande behandling”. 10§ belyser skyldighet att anmäla,

utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.  Om någon i personalen får kännedom om

kränkande behandling är det en skyldighet att anmäla till rektorn som i sin tur måste anmäla till

huvudmannen som därefter utreder.

Till skillnad från de tre kommunala skolorna definierar privatskolan IES varken kränkning eller

mobbning i sitt dokument och det hänvisas inte heller till lagbestämmelser. Dock framgår det tydligt

att  IES  starkt  arbetar  mot  att  förebygga  och  förhindra  kränkande  behandling  och  främja

likabehandling.
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4.5 Åtgärder för att främja och förebygga 

Vidare i dokumentet från Hästveda skola framgår åtgärder för att främja elevers lika rättigheter

oavsett diskrimineringsgrunderna. Det tydliggörs b.la. genom att ”Pojkar och flickor ges lika stort

inflytande  över  verksamheten...”,  att  ”...gruppindelning  och  placering  anpassas  efter  individens

behov och inte utifrån kön”, att ”...lärarna samarbetar med modersmålslärarna”, att ”...undervisa om

olika  religioner  på  ett  sakligt,  allsidigt  och  likvärdigt  sätt  och  att  ”...elevhälsoteammöten  hålls

varannan  vecka  med  tillgång  till  skolsköterska,  kurator,  specialpedagog,  logoped  och

skolpsykolog”. Det framgår att de ansvariga är lärare och rektorn och att arbetet pågår under hela

läsåret. I dokumentet följer därefter målet ”skolans mål är att ingen elev ska känna sig kränkt eller

diskriminerad”. Det tydliggörs att alla, elever såväl som vuxna, som deltar i skolans verksamhet ska

främja  elevers  lika  möjligheter  och  rättigheter,  känna  sig  trygga,  bemötas  av  ett  demokratiskt

förhållningssätt och aktivt ingripa och arbeta mot kränkningar, diskriminering och trakasserier.

Linnéskolan ger tydliga exempel  på arbetet  som bedrivs kring förebyggande åtgärder som t.ex.

berör  trygghetsenkäterna,  trygghetsgruppen,  hälsosamtal,  utvecklingssamtal,  möjligheten  att

anonymt kunna lämna information kring kränkande behandling via telefon och samarbete mellan

personal. Utöver dessa åtgärder sker även insatser i förebyggande syfte i form av b.la. att elevhälsan

träffas  regelbundet  och  en  dialog  hålls  kring  elevernas  mående  och  hälsa.  Personalen

kompetensutvecklas  kring  gemensamma  mål  och  regler  i  Lgr  11  och  arbetet  mot  kränkande

behandling och diskriminering. Eleverna deltar i temadagar och värdegrundsarbete för att  stärka

tryggheten och vikten av att mentorerna håller tät kontakt med hemmet betonas.

Västerskolan börjar arbeta med det främjande och förebyggande arbetet mot kränkande behandling

redan vid läsårsstart  i  årskurs 7.  Det  tar  upp drygt  en sida av det elvasidiga dokumentet. ”Vid

läsårsstart  arbetar  personalen  med  värdegrundsfrågor...”  och  i  maj  träffas  blivande  årskurs  7

tillsammans med mentor för en rundvandring vilket också blir det första tillfället för eleverna att

lära känna varandra. Första skoldagarna ägnas därefter åt samarbetsövningar och ”...samtal om t.ex.

vilka regler som gäller på skolan och hur man umgås med varandra på ett bra sätt”. En annan viktigt

utgångspunkt i arbetet mot kränkande behandling är skolans tjej- och killgrupper där eleverna dels

ska lära sig att samarbeta och dels tränas in i konflikthantering och stärka sin självkänsla. Dessutom

representerar en tjej och en kille från varje klass skolänglarna som ska ”...vara ett gott föredöme för

övriga elever”. Utöver ovanstående är andra främjande aspekter på skolan b.la. en skolvärd som är

ute i de allmänna utrymmena, skapar en nära relation till eleverna och löser eventuella konflikter

som uppstår. 7ornas dag där fokus ligger på ”att visa varandra respekt, ha empati för varandra och
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stärka klassgemenskapen. Elevhälsoteamet på skolan har dessutom regelbundna möten och skolan

har ett elevråd. Som en punkt tar skolan upp hur ansvarsfördelningen ser ut och menar på att ”Alla

på skolan har ett ansvar att upptäcka och se och agera utifrån sin förmåga”.

Aven  i  IES  likabehandlingsplan  framgår  hur  skolan  arbetar  med främjande  av  likabehandling.

Skolan  är  indelad  i  olika  enheter  där  varje  enhet  beskriver  hur  undervisningen  främjar

likabehandling.  Enheterna  ämnesintegrerar  med  varandra.  Vidare  beskrivs  att  skolans  kurator

regelbundet  gör  klassrumsbesök  i  alla  klasser  och  ”...bedriver  undervisning  om  respekt,

likabehandling,  mobbning  och  vart  man  kan  vända  sig  om  man  blivit  kränkt.”  Förutom

ämnesintegrering  och  kuratorns  roll  beskrivs  elevhälsoteamet  och  mentorernas  aktiva  arbete  i

förebyggande syfte för likabehandling. Tack vare det rutinmässiga arbetet läggs en god grund för en

trygg skolmiljö. Utöver mentorernas enskilda insatser förser skolan elever med proaktiva insatser

för  elever  med  behov,  insatserna  innefattar  både elevers  sociala  och akademiska behov.  Också

lärarna har möjlighet till stöd för att vidmakthålla skolans regler och uppförandekod. Vidare har

skolan formulerat ett antal punkter kring förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande

behandling. De vuxnas ansvar betonas starkt och skolan menar på att det krävs ”att de vuxna i en

skola upprätthåller skolans regler”. Reglerna i skolan är till för at skapa en trygg miljö för varje

individ. Skolans ledning menar att det är viktigt att ”Det är vi som vuxna som bär ansvaret att vara

proaktiva  och  med  ord  och  handling  upprätthålla  skolans  regler  och  uppförandekoder”.  Andra

insatser skolan satt in är att rektor och elevvården ger stöd vid behov och att minst en rastvakt finns

ute på skolgården för elevernas trygghet. 

IES  beskriver  att  innehållet  i  likabehandlingsplanen  ska  leda  till  en  trygg  och  lugn  miljö.

Inledningsvis framgår det att likabehandlingsplanen mot diskriminering och kränkande behandling

är ett av skolans viktigaste dokument som beskriver ”Verksamhetens målsättning, samt hur dessa

mål ska nås”. Skolan har delat in arbetet mot kränkande behandling i tre större områden, nämligen

det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.  Skolan redogör för områdena i form av en

triangel där ”Främja likabehandling” utgör triangels bas, ”Förebygga diskriminering och kränkande

behandling”  placeras  i  mittersta  delen  av  triangeln  och ”Åtgärda  när  det  sker  en  kränkning” i

triangelns topp. 

4.6 Kartläggning 

Vidare i sitt dokument tydliggör Hästveda skola arbetet som bedrivs kring kartläggning. Det som
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skolan  fokuserar  på gällande kartläggning är  b.la.  regelbundna möten  med kamratstödjare-  och

elevråd  och  möten  med  elevhälsoteamet  varannan  vecka.  Incidentrapporter  ges  vid  dåligt

uppförande och möjlighet att lämna information om kränkande behandling till  b.la.  mentor och

kurator finns. Om någon form av kränkande behandling tar sig i uttryck och situationen anses som

akut tillämpar skolan sju punkter där skolans personal, trygghetsgruppen och POLARNA som är ett

förtroendeuppdrag  bestående  av  ett  antal  elever  ingriper  omedelbart.  Det  första  som  görs  på

Hästveda skola är att ett möte hålls för att få reda på fakta, därefter följer dels samtal med den

utsatte, med den eller de individer som kränkt och med de medlöpande. Hemmet kontaktas och en

uppföljning görs. Det sista steget handlar om stöd till inte enbart den utsatte utan även de passiva

och den eller de som utfört den kränkande behandlingen. Arbetet som bedrivs kring dokumentation

och  uppföljning  tar  sig  i  uttryck  att  ”Den  som  handlägger  ett  elevärende  ska  dokumentera

händelsen, utreda, åtgärda och ansvara för uppföljning”. Vid uppföljning kopplas elevhälsoteamet in

vid behov. I det åttasidiga dokumentet har Linnéskolan likt Hästveda skola utformat sju punkter

som  skolan  följer  gällande  att  utreda  och  åtgärda  kränkningar.  Det  första  som  görs  vid  en

uppmärksammad kränkning är att en dokumentation påbörjas av den eleven som kränkningen gäller

tillsammans med personal  i  samråd med mobbningsteam eller  elevhälsoteam.  Därefter påbörjas

samtal med alla inblandade elever och tänkbara åtgärder sätts in. Vårdnadshavare kontaktas och

informeras och rapportering sker till barn- och utbildningsnämnden. Därefter sker inom två veckor

uppföljning som fortlöper under minst två månader och därefter utifrån behov. Dokumentationen

som sker kontinuerligt under utredning- och åtgärdsperioden förvaras i arkiv. Visar det sig att den

kränkande behandlingen trots åtgärder inte upphört ”...kallas berörda parter till förnyade möten och

utredningar”. Om en elev eller förälder känner sig kränkt av någon anställd på skolan går ärendet

till skolledningen som snarast utreder kränkningen. I likhet med Hästveda skola och Linnéskolan

redogör också Västerskolan för skolans händelseförlopp vid kränkande behandling. Vid situationer

som uppkommer när elever kränker varandra finns ett antal steg skolan följer. Om det kommer till

kännedom att någon blivit kränkt utreds det först och främst av mentor/och- eller antimobbnings-

teamet.I anslutning till det sker samtal med alla inblandade. Rektorn informerar och vårdnadshavare

till  eleverna  kontaktas  senast  inom  24  timmar.  Ett  uppföljningssamtal  sker  därefter  ”...för  att

säkerställa  att  /.../  kränkningarna  upphör”.  Händelsen  dokumenteras  och  efter  en  månad  sker

avstämning med den utsatta eleven. Vid händelse av att en vuxen kränker en elev eller om i sin tur

en elev kränker en vuxen ser händelseförloppet kring utredningsprocessen snarlik ut. Vid händelse

av kränkningar är det all personal som ”...har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda

uppgifterna  redan  vid  misstanke  om  diskriminering,  trakasserier  eller  kränkande  behandling

förekommer”. 
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Västerskolan har utöver att beskriva handlingsplanen i text utformat en ”Förenklad handlingsplan”

där de tidigare nämnda stegen tydliggörs i en förenklad struktur i form av inringad text i en ruta

med pilar där det tydligt går att följa händelseförloppet steg för steg vid eventuella situationer som

innefattar  kränkande  behandling.  Det  börjar  från  när  eleven  kränkts  till  det  att  skolan  agerar,

markerar och tar kontakt med vårdnadshavare och avslutas med ”Uppföljning görs av mentor eller

antimobbningsteam”. Västerskolan 7-9 är den enda av de granskande skolorna som bifogat bilagor i

form av en kränkande behandlingsblankett som eleverna kan fylla i om det uppstår en situation som

kan kopplas till någon form av kränkande behandling. I blanketten ska elevens namn och klass

framgå,  vad den eller  de som kränkt heter och en beskrivning kring vad som hänt. Den andra

bilagan  är  till  för  åtgärder  och  uppföljning  och  fylls  i  av  de  ansvariga  vuxna.  Informationen

vidarebefordras därefter till vårdnadshavare, mentor, antimobbningsteamet och rektor. Elevens och

vårdnadshavarens syn på det som skett ska framkomma i den ifyllda blanketten.

Linnéskolan gör ingen utförlig kartläggning men arbetet som skedde under föregående läsår upptar

en  halv  sida  av  det  åttasidiga  dokumentet  och  berör  i  nulägesrapporten  att  den  senast  utförda

trivselenkäten visar att ”Eleverna i mycket hög grad trivs och känner sig trygga på sin skola” Det

benämns  emellertid  att  ”Dock  finns  det  ett  litet  antal  som  upplever  en  otydlighet  kring  hur

personalen  arbetar  gällande  frågor  som  berör  kränkande  behandling”.  Det  lyfts  fram  att  det

förekommer få ärenden gällande kränkande behandling och mobbning och att klimatet på skolan är

bra.

Kartläggning och handlingsplan upptar tre av sidorna i Västerskolans likabehandlingsdokumentet.

Det framgår att för att tidigt upptäcka diskriminering och kränkningar läggs hög prioritet på att ”All

personal på skolan har fokus på att redan vid misstanke uppmärksamma och agera vid kränkningar”

och ”Pedagogerna medvetandegör eleverna genom t.ex. klassråd och lektioner, där också tid för

enskilda samtal kan ingå”. Andra rutiner som belyses är utvecklingssamtal varje termin, enskilda

samtal med b.la. kurator, enkäter kring trivsel och kamratstödjarverksamheten. Till skillnad från de

andra skolorna  nämner  Västerskolan att  en av åtgärderna  kring att  förhindra att  den kränkande

behandlingen  fortsätter  är  att  ”Eventuellt  anmäls  ärendet  till  polisen,  socialtjänsten,

arbetsmiljöverket och skolhälsovården”.

IES  specificerar  inte  kartläggningen  med  egen  rubrik  men  beskriver  vidare  i  det  niosidiga

dokumentet sina målsättningar för verksamheten. Det ena målet för år 2015-2016 är att 100% av

eleverna ska känna sig säkra utan att behöva oroa sig för att bli mobbade. Som den enda av de
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analyserade likabehandlingsplanerna uppvisar skolan konkreta siffror. Utfallet i juni 2016 utifrån

skolundersökningar blev 98%. Det andra målet är att 100% av eleverna ska hålla med om att det är

en lugn arbetsmiljö på skolan. Utfallet i juni 2016 blev 95%. Frågan som eleverna fick besvara

gällande trygghet utan mobbning lyder ”Do you feel safe in our school without having to worry

about different form av personal violence or bullying?” och frågan gällande lugn arbetsmiljö var

följande ”We expect peace and quiet in the school, so that theachers can teach and student can work.

How well does this hold true based on your experience from the school year that is now coming to

an end?”.

4.7 Förebyggande arbete och uppföljning 

Gällande  det  förebyggande  arbetet  lyfter  Hästveda  skola specifikt  fram  POLARNA  och

trygghetsgruppen som b.la. har i uppgift att gå runt och synas på skolan och på så sätt få kännedom

om det som händer i  t.ex. korridorer, prata  med elever  som känner sig utanför och ”rapportera

mobbning och kränkande behandling till personal”.  Hemmet får ta del av den årliga planen mot

diskriminering  och kränkande  behandling på skolplattformen Schoolsoft.  ”All  personal  utbildas

kring mobbning, värdegrund och metoder för förebyggande arbete i klasser och grupper”. Det är

skolledningen som ansvarar för att all personal  får god kännedom kring likabehandlingsplanens

innehåll. Arbetet som skedde under år 2014 upptar en sida av det femtonsidiga dokumentet och

berör t.ex. arbetet kring konflikthantering och hänsyn. Skolan förespråkar acceptans för olikheter

och respekt mot alla. Skolan har formulerat följande mål ”Skolans mål är att ingen elev ska känna

sig kränkt eller diskriminerad” och för att kunna nå målet krävs det att alla i skolans verksamhet ska

”...aktivt  agera  för  att  motverka  diskriminering,  kränkningar  och  trakasserier”.  Skolan  belyser

likaledes att alla på skolan ska mötas av ett demokratiskt förhållningssätt.  

På  Västerskolan  arbetar  man mycket  kring  de  uppföljande  åtgärderna.  Det  är  av  betydelse  för

skolan att ”De åtgärder som vidtas på såväl lång som kort sikt måste leda till att kränkningarna

upphör”. Det redogörs för angelägenheten kring att följa upp åtgärderna. För att förvisa sig om att

åtgärderna  lett  till  att  kränkningarna  upphört  måste  åtgärderna  följas  upp  och  utvärderas.

Kompletterande insatser skall sättas in om det visar sig att situationen inte är löst på ett varaktigt

sätt”. Västerskolan lyfter fram att i skolans demokratiska uppdrag ingår det att motverka kränkande

behandling  som  i  sin  tur  har  ett  samband med  skolans  verksamhet.  ”Arbetet  mot  kränkande

behandling bör ses i ett vidare sammanhang och skall omfatta alla på skolan”.

Likabehandlingsplanen utvärderas inför varje läsår och revideras vid behov. Vid utvärderingen ställs
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frågorna:

• ”Vad kan vi lära oss av det som hänt?”

• ”Vilka  faktorer  på  organisations-,  grupp-  och  individnivå  påverkar  uppkomsten  av

kränkande behandling?”

• ”Vilka områden, platser på skolan/skolområdet är inte trygga?”

• ”Vad försvårar att de demokratiska principerna följs på vår enhet?”

Gällande det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på IES läggs stor

vikt vid rutiner i klassrummet. Dokumentet betonar betydelsen av tydliga rutiner för att starta och

avsluta lektioner. ”När alla lärare följer dessa rutiner skapas en lugn miljö som minskar risken för

kränkande behandling”. Det avslutande avsnittet i dokumentet handlar om det åtgärdande arbetet.

Skolan beskriver att vid akuta situationer finns rektor eller tillfällig rektor i beredskap. Hänvisning

till 5 kap, 6§ i skollagen gällande ”För att få en akut situation att upphöra får rektor och lärarna

vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra elevernas trygghet. I

dokumentet  framgår  att  om  någon  i  personalen  får  kännedom  om  att  kränkande  behandling

förekommer  ska  det  rapporteras  till  rektor  som  därefter  överlåter  ärendet  till  elevvården  för

utredning. Vid enklare fall genomför mentor dokumentation. I slutet av året följs alla utredningar

upp av elevvården. Åtgärder som vidtas för att hindra ytterligare kränkningar beskrivs i ett annat

dokument där särskild behörighet krävs för att få läsa.

4.8 Mål för verksamheten och värdegrund  

I slutet av likabehandlingsplanen för Hästveda skola finns dels kontaktuppgifter bifogade till b.la.

rektor, expedition, kurator, skolsköterska och BRIS och dels finns en bilaga med ordet värdegrund

skrivet  som  en  stor  rubrik.  Under  ordet  står  respekt,  ärlighet,  hänsyn,  glädje  och  trygghet

uppspaltade med en varsin bild till respektive begrepp. Skolan förklarar värdegrund som följande

kring vad värdegrund är ”Ett gemensamt förhållningssätt som ligger till grund för hur vi ska fungera

tillsammans, för att uppnå målen i våra styrdokument”. För vem värdegrunden gäller lyder skriver

skolan: ”Värdegrunden gäller alla som arbetar i förskola, fritidshem och skola, såväl elever som

personal. Målsmän ska verka för att eleverna håller sig till värdegrunden”.

I slutet  av likabehandlingsplanen har Linnéskolan formulerat  tre tydliga mål som beskriver vad

skolan vill, nämligen:

• ”Skapa trygg skolsituation för alla våra elever och minimera eventuella ”riskområden”.
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• ”Kompetensutveckla personal och elever som arbetar i trygghetsgruppen”.

• ”Involvera och informera all personal och elever om likabehandlingsarbetet”.

För att nå dessa mål ska skolan informera och diskutera med föräldrar och elever kring skolans

arbete mot kränkande behandlings och innehållet i likabehandlingsplanen. Andra åtgärder är att se

till att kamratstödjarnas arbete fungerar och att tydliggöra arbetet mot kränkande behandling för

eleverna. Det förefinns inga kontaktuppgifter i skolans likabehandlingsplan. Utifrån elevenkäter vill

Västerskolan fokusera på elevinflytande under år 2016. I slutet av skolans likabehandlingsplan finns

kontaktuppgifter  bifogade  till  b.la.  kurator,  rektor  och  skolvärd.  IES  målsättning  för

verksamhetsåret  2016-2017  är  att  100% av  eleverna  ska  känna  sig  trygga  utan  rädslan  att  bli

mobbade och alla elever ska uppleva en god och lugn arbetsmiljö.

5.Analys 

I följande avsnitt knyts teori och empiri samman i en analys där de teoretiska ramarna kring b.la.

mobbning  och  det  senmoderna  individualiserade  samhället  knyts  samman  med  skolornas

likabehandlingsplaner.

5.1 Föräldrarnas delaktighet i den individualiserade skolan 

Bauman  (2001)  påpekar  att  det  i  dagens  individualiserade  samhälle  är  mer  problematiskt  att

vidmakthålla  tanken  om fasta  gemenskaper  som tidigare  förekom.  Familjens  förändring  är  ett

tydligt exempel på fasta gemenskaper som har kommit att till viss del upplösas. Tallberg Broman

(2011) menar at barndomen idag utspelar sig i ett flertal arenor och sociala rum i samhället än förr,

b,la,  fritid,  hem,  skola  och  nätgemenskaper.  Bäck-Wiklund  och  Lundström  (2009)  påpekar  att

dagens föräldrar är stressade och p.g.a. svårigheten att få ihop vardagen tar barn i det senmoderna

samhället  mer egenansvar vilket leder till  att  föräldrar idag inte  har lika  stor uppsikt kring hur

barnen uppträder i  de sociala rummen vilket i  sin tur  kan leda till  att  föräldrar kan undgå den

mobbning  som eventuellt  sker.  Linnéskolan  är  i  sin  likabehandlingsplan  tydliga  med  att  i  den

informationen till vårdnadshavare markera att föräldrarna måste ta sitt ansvar och tydligt betona för

sitt barn att mobbning under några som helst omständigheter inte är acceptabelt med formuleringen

”Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Men om det är så måste du göra något åt

det.  Om du misstänker  att  ditt  barn  utsätter  andra  för  kränkande  behandling  råder  vi  dig  som

vårdnadshavare att göra helt klart för barnet att du inte accepterar mobbning och att du ser mycket

allvarligt på sådant beteende”. Västerskolan tar i likhet med Linnéskolan upp att det är viktigt att
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vårdnadshavare är behjälpliga och upplyser skolpersonal om det kommer till deras kännedom att

någon elev blir utsatt för kränkningar. Moderniseringsprocesser i samhället har gett upphov till vissa

nya drag i vardagslivet. Landahl (2006) menar på att skolan alltid har speglat samhället och ett sätt

att förstå skolans förändringar är att sätta skolan i relation till samhällsutvecklingen. I det moderna

samhället där kollektivet sattes främst fanns en helt annorlunda syn på mobbningsbegreppet än idag.

Det hade uppmärksammats att somliga elever var utstötta och annorlunda men det förklarades med

sociometrins grunden som enligt Johannesson (1954) handlar om att studera hur individen värderas

av sina gruppkamrater  genom att  fastställa  enskilda  personers  sympati  för  andra  individer  i  en

grupp. I  kontrast  till  det senmoderna samhället  där individen är i fokus och där individens rätt

utgörs av att de ansvariga vuxna på skolan ska utreda varje fall av kränkande behandling i linje med

värdegrunden och de rådande styrdokumenten. 

Den svenska skolans decentralisering i början av 1990-talet möjliggjorde större inslag av valfrihet

och  individualisering  och  föräldraansvaret  växte.  Förankring  hos  vårdnadshavare  i  skolornas

likabehandlingsplan är en viktig del. Hässleholms kommun framhäver samarbetet mellan skola och

hem och beskriver att det är av betydelse för barnets utveckling och trygghet vilket kan kopplas till

Bromans (2011) tankebanor kring den omskapade relationen mellan skolan och hemmet. Broman

(2011) menar på att föräldrarnas deltagande i skolan söks i det senmoderna samhället i en grad som

i det moderna samhället var otänkbar. Idag är hemmet delaktiga i barnets kunskaper och skolarbete

och rätten till delaktighet i sitt barns skolgång betonas nu i styrdokument till skillnad från det tidiga

1900-talet då föräldrarna hade mycket litet inflytande. Idag är skola och hem två arenor som över-

skrider  varandra.  Broman  (2011)  tankegångar  kring  att  rätten  till  delaktighet  betonas  i

styrdokumenten stämmer väl överens med skolornas likabehandlingsplan. IES betonar att de håller

en regelbunden nära kontakt med hemmet och att stöd från föräldrarna gällande barnets skolgång

och skolarbete uppmärksammas. Vid både uppföljning och utredning i samtliga skolor kontaktas

hemmet  och vid vissa tillfällen  kallas  föräldrar  till  samtal  i  skolan.  Västerskolan  belyser  i  ditt

dokument att ”Vårdnadshavare kontaktas snarast, dock senast inom 24 timmar”.

Internationella Engelska skolan betonar i sin likabehandlingsplan att de har starkt fokus på disciplin,

ordningsreglerna signeras av såväl elever som föräldrar och bryter en elev mot skolans regler vidtag

åtgärder  i  form av t.ex.  kvarsittning.  IES utlovar  lugna  lektioner  utan element  som distraherar

skoldagen.  IES  struktur,  ordning  och  trygghet  som  utgör  en  stor  del  av  innehållet  i

likabehandlingsplanen är förutsättningar för en lugn och trygg skola vilket enligt statistik ger goda

resultat. I juni 2016 uppvisar skolan att 98% känner sig säkra utan att behöva oroa sig för mobbning
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och 95% av eleverna håller med om att det är en lugn arbetsmiljö på skolan.  Å ena sidan kan

mobbningsfallen på skolan upptäckas snabbare p.g.a. den hårda disciplinen, mobbaren utmärker sig

tydligare  när  omgivningen runt  omkring följer  skolans  gemensamma regler  och  värdegrund.  Å

andra sidan blir den eller de elever som utsätts för mobbning mer utpekade, de syns mer – det blir

en större kontrast och tydlighet jämfört med resterande elever på skolan. 

5.2 Värdegrunden 

Olivestam  och  Thorsén  (2011)  beskriver  att  den  nuvarande  läroplanen  Lgr  11  vilar  på  en

demokratisk värdegrund som växt fram av de traditioner som funnits i det svenska samhället under

en lång tid. Värdgrunden är själva fundamentet för hela skolans verksamhet. Värdegrunden är rörlig

och i takt med att samhället förändras sker ombildningar av värdegrunden. Fram till mitten av 1900-

talet kännetecknades den moderna skolan av att den kristna aspekten var central i värdegrunden. I

läroplanen  belystes  värdegrunden  ur  den  kristna  synvinkeln.  I  dagens  senmoderna  skola  har

värdegrunden fått en annorlunda innebörd, i takt med samhället förändring. Enligt Skolverket ska

alla elever i den svenska skolan kunna känna sig trygga och få vara sig själva. Värdegrunden i det

senmoderna  samhället  och  skolan  innefattar  b.la.  människors  lika  värde,  solidaritet,  individens

frihet och människolivets okränkbarhet. Varje elev ska aktivt kunna verka i demokratin. I Lgr 11

betonas alla människors lika värde och att det ska råda nolltolerans mot alla sorters kränkningar. I

sitt likabehandlingsdokument belyser Hästveda skola att i april 2006 trädde lagen mot kränkande

behandling och diskriminering i kraft. I och med lagen infördes en skyldighet för alla skolor att ta

fram en plan, en s.k. likabehandlingsplan med ett innehåll kring ett aktivt arbete med att förebygga

all form av kränkande behandling. Skolornas likabehandlingsplaner utgår från hur skolan arbetar

utifrån Lgr 11 och de rådande lagtexterna. Likabehandlingsdokumentet i skolans verksamhet är ett

resultat av de gällande maktstrukturerna och privilegier över bestämmelser. Hästveda skola lägger i

sin  likabehandingsplan  vikt  vid  att  skolarbetet  ska  genomsyras  av  skolans  värdegrund  och

demokratiska förhållningssätt. Också Linnéskolan betonas i sitt likabehandlingsdokument att skolan

upprätthåller  temadagar  och  värdegrundsarbete  för  att  stärka  tryggheten.  Att  skolorna  belyser

värdegrunden i sina styrdokument tyder på att den värdgrund som utarbetats fram utifrån de rådande

förändringarna i samhället tas i beaktning i praktiken i skolan och utgör grunden i skolornas arbete

kring att förebygga och förhindra mobbning och kränkande behandling.

Det senmoderna samhället utmärks av en frånvaro av värden som i det moderna samhället starkt

följde  med  hemifrån.  Enligt  Landahl  (2006)  präglas  den  moderna  uppfostran  med  senmodern
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karaktär  av  att  de  unga  inte  längre  tränas  in  i  att  visa  respekt  för  auktoriteter  och  varandra.

Skyddsbarriärerna som de vuxna tidigare styrde över har suddats ut och individualiseringen har lett

till en ökad valfrihet i samhället som leder till att ungdomar tvingas ta beslut som tidigare låg i

samhällets  skyddsnät  av  traditioner.  Vilken blir  värdegrunden  som uppstår  om det  senmoderna

samhället utmärks av frånvaro av värden? Värdegrunden blir konstruerad, istället för att vara ett

resultat av en social process rent intellektuellt som i det tidigare moderna samhället. P.g.a. frånvaro

av värden som var en naturlig del av det tidigare samhället skrivs värdegrunden ner och hanteras i

det senmoderna samhället instrumentellt.  Värdegrunden hanteras inte längre som sociala normer

bland eleverna utan istället får den ett instrumentellt värde och värderas utifrån de effekter som de

ger grund till. Det som framkommer av värdegrunden i det senmoderna samhället är makten, den

makt på en högre nivå som styr människors handlingar och som enskilda individer på en skolnivå

känner  sig  skrämda  av.  Jag  kommer  nedan att  illustrera  med ett  eget  påhittat  exempel  för  att

tydliggöra  skillnaden  mellan  värdegrunden  i  den  moderna  och  senmoderna  skolan.  Namnen  i

exemplet representerar inte verkliga personer.

I den moderna skolan väljer Kevin att inte mobba Amanda för hennes dialekt för att han med hjälp

av sin egen vilja kommer fram till at han inte vill. Inte p.g.a. en konstruerad värdegrund utan istället

tack vare en värdegrund som socialiserad inkluderande. Kevin har fått lära sig, törhända hemifrån,

att  han  inte  ska  mobba  och den inkluderande  socialiserade  kontexten  i  det  moderna  samhället

åsyftar till att Kevins val att avstå från mobbning är rätt. I den senmoderna skolan väljer Kevin att

inte mobba Amanda för hennes dialekt för att han vet att det är fel – för att värdegrunden påpekar

det, den konstruerade värdegrunden som styrs av högre instanser och som styr majoriteten av de

enskilda  individers  handlingar  i  skolan.  Persson  (2014)  uppger  att  skolans  verksamhet  är  en

maktutövning och definierar makt som en individuell eller kollektiv aktiv förmåga att framkalla,

förändra  och  hindra  handlade  och  uppnå  avsedda  konsekvenser.  Kevin  vet  att  han  kommer  få

tillsägelse och att konsekvenser följer om han mobbar, för att reglerna i värdegrunden är utformade

på  det  sättet.  Det  är  skillnaden  jämfört  med  i  det  moderna  samhället  där  den  socialiserade

värdegrunden enligt traditionen styr. 

Som vi såg i tidigare teoriavsnitt beskriver Bauman (2001) inte kollektivet som något negativt, det

satte  tydliga  gränser  men  var  samtidigt  befriande  kring  vad  som  ingår  i  enskilda  människors

rättigheter och skyldigheter. De enskilda människorna fick trygghet i kollektivet men inte utanför

kollektivet. Därefter ersattes kollektivet med att den individualiserade människans krav på frihet

kom att tillgodoses och med det kom även ett nytt sorts ansvarstagande. I det senmoderna samhället
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kan människorna inte hitta tryggheten i kollektivet på samma sätt som i det moderna samhället.

Befriandet kring vad som ingår i enskilda människors rättigheter och skyldigheter har tappat delar

av  sin  tydlighet  från  det  moderna  samhället  sett  till  det  senmoderna.  De  granskade

likabehandlingsplanerna tar upp både rättigheter och skyldigheter men nedskriva i ett  dokument

istället för att traditionellt föras vidare inom familjen.

Det senmoderna samhället utmärks av en frånvaro av sociala relationer vilket har att göra med den

individualisering  som  i  grunden  handlar  om  att  de  sociala  relationerna  förändrats  till  att  bli

instrumentella relationer. Bäck-Wiklund och Lundström (2009) beskriver att sett från det moderna

samhället till det senmoderna samhället har kollektivet genomgått en upplösning och individen ses

som  det  centrala.  Landahl  (2006)  menar  på  att  mobbning  är  ett  tydligt  exempel  på  en  ökad

individualiseringstrend i såväl skola som samhälle vilket blir tydligt i de fyra granskade skolornas

likabehandlingsplaner som belyser både mobbning och individualisering. Utifrån teorin och mitt

empiriska material framkommer att det har skett förändringar i mobbningsbegreppets innebörd i det

moderna samhället jämfört med det senmoderna samhället. I det moderna samhället fanns starka

värden och en stark gemenskap upprättat av kollektivet. De starka värdena förmedlades ständigt i

samhället  och  kollektivet  sattes  oupphörligt  främst.  Värdena  som kollektivet  upprätthöll  styrde

människors  handlingar  och det  fanns  både  ett  socialiserande samhälle  och skola.  Mobbning är

aldrig, oavsett anledning legitimt men den sortens mobbning som förekom i form av t.ex. att äldre

gick på de yngre eleverna, att elever retade varandra, för stor ärlighet mellan eleverna som i dagens

senmoderna samhälle skulle ses som mobbning eller som Johannesson (1961) beskriver att gäng i

klassen bildades och i sammanslutning till det blev vissa elever estimerade och omtyckta medan

andra  elever  ansträngde  sig  för  att  samverka  men  misslyckades  eller  motarbetades  av  andra

individer i gruppen. Denna sortens mobbning var ett utfall av det resultat av den socialisering som

fanns mellan individer i det moderna samhället. Mobbning tillhörde denna socialisering, var en del

av den och sågs inte som ett akut problem som var tvunget att belysas. Denna typ av händelser var

en del av det sociala samhälle som existerade och anger tonen hur man hanterade mobbning. Som

tidigare nämnt i teorin beskriver Landahl (2006) att efter att mobbning introducerades som begrepp

1969 förändrades det från att vara ett vetenskapligt formulerat problem till att bli en akut fråga och

ett allt mer utbrett problem och det började anses att åtgärder borde ha vidtagits tidigare. Debatten

började  handla  om  varför  det  inte  händer  något  i  mobbningsfrågan.  I  takt  med  att

mobbningsdiskursen utvecklades synliggjordes nya skildringar av hur mobbning yttrade sig mellan

elever. Olweus (1973) belyser att nya uttryck som hackkyckling, alla mot en, plågare och offer

uppkom i samband med mobbningsbegreppets införande. Heinemann (1972) frambesvärjade bilden
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av den splittrade skolklassen med en annan distinkthet än förr, i takt med uppkomsten av de nya

uttrycken  som synliggjorde  mobbning  och  utanförskap  ur  ett  nytt  perspektiv.  Det  var  läkaren

Heinemann som introducerade begreppet mobbning i Sverige och urifrån sina observationer drog

slutsatsen att mobbningsfenomenet bland elever skedde i en mycket större omfattning än vad som

var känt på skolorna. Därefter började ansatser genomföras av att kartlägga fenomenet som började

bli allt mer utbrett och synliggjort. Arrangerade bilder belyste mobbning och sättet att börja se på

konflikter mellan elever  förändrade,  konflikterna började  ses som svårartade problem. I  Lgr 80

skrevs mobbningsbegreppet in i läroplanen för första gången och på det spåret har det fortsatt. Alla

styrdokument tar idag upp problematiken. I det senmoderna samhället och skolan har mobbning fått

en  instrumentell  karaktär.  Alla  mobbningsplaner  och  styrdokument  som  exemplifierar

problematiken  kring  mobbningsbegreppet  har  lett  till  att  uppmärksamheten  ger  en  sådan  stark

reaktion varje gång mobbning förs på tal. När mobbning sker blir det abnormt avvikande och alla

mobbningssituationer  som  kommer  upp  till  ytan  blir  oerhört  tydliga  i  förhållande  till  skolans

nuvarande  värdegrund.  P.g.a.  att  likabehandlingsplanerna  kretsar  kring  förebyggandet  och

förhindrandet av kränkande behandling blir det väldigt utpekande och tydligt när mobbning sker,

sett till det nedskrivna innehållet skolan ska förmedla gällande elevernas trygghet och nolltolerans

mot all form av kränkande behandling. Mobbningsfrågan har blivit till en rättighet för den enskilda

individen och kränkningarna förutsätter en form av individualisering. Relationerna i det senmoderna

samhället ser annorlunda ut än i det moderna. De individuella relationerna sätts i fokus. Idag har

utsattheten för mobbning blivit en rättighet, en rättighet som varje enskild individ har, en rättighet

att anmäla varje mobbningsfall som uppkommer – litet som stort och skolan måste därefter ta sitt

ansvar,  det  ansvar  som  varje  likabehandlingsplan  tar  upp,  ansvaret  att  förhindra  att

mobbningssituationen upprepas  – sätta  stopp för  mobbningen.  De individuella  rättigheterna har

blivit en del av det sociala sammanhanget, av den socialisation som i det senmoderna samhället är

liberal.

De granskade skolornas likabehandlingsplaner tar i princip upp likadant innehåll. Planerna är ett

slags juridiskt dokument med påbud uppifrån. Vad som ska skrivas i dessa styrdokument beslutas på

en  högre  instans.  Likabehandlingsdokumenten  i  skolans  verksamhet  är  ett  resultat  av  rådande

maktstrukturer och privilegier över bestämmelser. Likabehandlingsplanerna har en allmän karaktär

som b.la. tar upp upp skolans vision,  rutiner för åtgärder vid kränkande behandling,  nuvarande

lagstiftning  och  förebyggande  arbete.  Innehållet  specificerar  inte  den  enskilda  skolans  lokala

förhållande, de skrivs inte utifrån de förutsättningar som finns på skolan utan i allmänna termer. På

vilken skola mobbning än sker går det att hänvisa till innehållet i skolornas likabehandlingsplaner
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och skolan vet vilket handlingshändelseförlopp som råder. P.g.a.  den individuella rättigheten att

anmäla  en  situation  som omfattas  av  all  form av kränkande  behandling  där  ansvaret  ligger  på

huvudmannen  som  måste  åtgärda  problemet  sker  en  slags  relativisering  av  de  klassiska

mobbningsfallen,  en  avsmalning  av  mobbningsbegreppet  som sker  genom att  nya  individuella

begrepp  införs.  I  takt  med  samhällets  förändrade  syn  på  mobbningsbegreppets  innebörd  har

begreppet blivit allt vidare och likabehandlingsplaner och styrdokument som finns upprättade i den

senmoderna skolan arbetar mot att förhindra varje form av kränkande behandling. I och med att

likabehandlingsplanerna belyser ett starkt avstånd från allt som en enskild individ känner sig kränkt

av blir varje fall, även om det är litet, av kränkande behandling vid första anblick mobbning. Det

kan vara vid incidenter i klassrummet där läraren säger någonting som eleven tar illa vid sig och

upplever sig kränkt av eller på rasten när konflikter sker mellan elever. Frågan om mobbning väcks

omedelbart  i  linje med de sociala relationerna i  det senmoderna samhället  till  skillnad från det

tidigare moderna samhället där mobbning också förekom men då tillhörde en del av det sociala

kollektiva samhället som existerade. 

5.3 Mobbning

Frånberg och Wrethander (2011) menar på att det är emellertid under de senaste två decennierna

som uppmärksamheten kring mobbning ökat drastiskt. Mobbning har gått från att tidigare ha varit

ett vetenskapligt formulerat problem till att bli en akut fråga, ett utbrett problem där åtgärder borde

ha vidtagits tidigare, sett ut ett historiskt perspektiv. Den förändrade synen på mobbningsbegreppet

går  att  utläsa från läroplanerna.  I  Lgr 80 skrevs begreppet mobbning in  i  läroplanen för  första

gången. I dagens läroplan, Lgr 11 har mobbning ersatts av kränkande behandling och det framhävs

tydligt att det ska råda nolltolerans mot alla sorts kränkningar och en stor del av styrdokumenten

behandlar olika perspektiv av kränkande behandling som även innefattar mobbning. Västerskolan

och  Hästveda  skola  definierar  i  sina  likabehandlingsplaner  både  mobbning  och  kränkande

behandling  och  arbetet  kring  att  förebygga  och  förhindra  kränkande  behandling  genomsyrar

samtliga likabehandlingsplaner vilket även här  visar på hur pass akut mobbningsfrågan är i den

senmoderna skolan jämfört med den tidigare moderna. Samtliga skolor framhäver i sin vision att

alla elever ska känna sig trygga och inte bli utsatta för kränkande behandling. Hästveda skola är

angelägen om alla elevers trivsel och att varje elev ska kunna känna gemenskap och trygghet. På

Linnéskolan arbetar man utifrån visionen att ”Alla i våra verksamheter ska känna tillhörighet och ej

utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling”. Västerskolan

hävdar att skolan har nolltolerans mot varje form av kränkning och att skolan är en plats där alla ska
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kunna trivas och känna sig trygga. Till skillnad från de kommunala skolorna betonar privatskolan

IES att tack vare skolans starka fokus på disciplin uppstår en trygg och ordnad skolmiljö med liten

risk  för  mobbning.  Uppstår,  trots  det,  tecken  för  mobbning  tas  det  i  beaktning  och  åtgärdas

omedelbart. 

6. Avslutning

Landahl (2006) lägger stor vikt vid att skolan ska anses vara lustfylld och stimulera till ett fortsatt,

livslångt lärande. Det ska vara nöjsamt att gå i skolan och denna glädje ska återspeglas alla år i

skolan. Trots det är det 50 000 barn och elever som inte känner sig trygga i skolan, som i vanliga

fall skulle stimuleras av lärandet men vill p.g.a. mobbningen inte vistas i skolan.

Att välja att inte se problemet som förekommer kring mobbning i den senmoderna skolan är ingen

hållbar lösning. För att nå framgång med metoder för att komma tillrätta med mobbning krävs det

att  samtliga på skolan ser det  som ett  problem. Eleverna ska lära sig  att  visa respekt  och alla

människors lika värde. Bilden som finns i samhället och på högre instanser stämmer inte överens

med  den  verkliga  bilden  av  skolan.  Det  som beslutar  på  en  högre  myndighetsnivå  skrivs  in  i

skolornas likabehandlingsplan vilket gör att planerna får liknande karaktär och trots att skolorna

följer innehållet är mobbning fortfarande ett återkommande problem. Det krävs en förändring på

strukturell nivå för att ligga i linje med skolorna, att skolornas likabehandlingsplaner får lov att

ändra karaktär och utgå från skolans egna förhållande vilket kan löna sig i praktiken. Utifrån de

riktlinjer som finns gällande utformningen av likabehandlingsplanen skapar skolorna inte en egen

definition av mobbning utan utsänder en slags gemensam ängslan undangömd i en väl utformad

kontext med direktiv från högre myndigheter.

Det är mycket betydelsefullt med förebyggande arbete så att eleverna lärs in i hur det fungerar på

skolan.  Föräldrarnas  delaktighet  i  den  senmoderna  skolan  har  ökat  markant  jämfört  med  den

moderna och jag är i enlighet med Landahl (2006) övertygad om att det enda straffet som fungerar i

den senmoderna skolan är att ringa hem till föräldrarna. Föräldrarna bör kallas till skolorna i en

mycket större utsträckning, varje gång deras barn har handlat på ett kränkande sätt mot någon. Varje

dag mobbas cirka 50 000 elever i den svenska skolan vilket innebär ett genomsnitt på två elever per

klass.  Mobbning  påverkar  individers  psykiska  hälsa,  kunskapsutveckling  och  deras  framtid.

Mobbning leder till att unga mister sitt liv, varje år tar cirka 45 unga personer sitt liv och orsaken är

mobbningsrelaterad (Jenninger 2015).
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Samhället har förändrats, skolan har förändrats, barndomen har förändrats. Den senmoderna skolan

måste integrera med dessa förändringar på ett praktiskt plan. I det senmoderna samhället finns alla

förutsättningar att uppnå en mobbningsfri skola i och med att ämnet är väldigt omdiskuterat och nya

idéer och metoder uppkommer ständigt men för att det ska fungera är det upp till varje enskild

individ att ta sitt ansvar eftersom att individens subjektiva handlingar är bundna av individens egna

val. Det som driver arbetet framåt är inte tryckta ord i styrdokument som likabehandlingsplaner

utan i slutändan är det de faktiska handlingarna. 

”Skolan är en plats där man börjar men inte slutar sitt liv” (Landahl 2006:223). 
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