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Inledning 
Skolverket redovisar härmed sitt uppdrag, enligt regleringsbrev för 2001,  
att kartlägga förekomsten av rasism, etnisk diskriminering, sexuella 
trakasserier, homofobi och könsrelaterad mobbning i skolan. I uppdraget 
ingår också att utifrån den genomförda analysen redovisa vilka insatser 
som bör vidtas. Uppdraget har utförts av Skolverket i samverkan med 
enheten Värdegrunden – tematiserad forskning vid Göteborgs 
Universitet.  

Studiens syfte, uppläggning och avgränsning 
Uppdraget till Skolverket gavs mot bakgrund av den nationella 
handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och 
diskriminering som regeringen presenterade i januari 2001. Enheten 
Värdegrunden - tematiserad forskning vid Göteborgs Universitet har 
genomfört kartläggningsstudier på uppdrag av Skolverket. 
Kartläggningen består av flera delar. En omfattande enkätundersökning 
har riktats till elever i år 5 och 8 i grundskolan samt år 2 i 
gymnasieskolan. I år 2 i grundskolan har en begränsad (135 elever) 
enkätstudie genomförts. Knappt 3400 elever, från både fristående och 
kommunala skolor, sammantaget 148 skolor i 86 kommuner, har svarat 
på enkäten. Lärare och rektorer i dessa skolor har också svarat på enkäter 
riktade till dem. Enkätundersökningarna har kompletterats med 
intervjuundersökningar med elever i de olika åldrarna där också barn i 
förskoleklass deltagit.  

Frågor har ställts där barn och unga ombetts att ange handlingar som de 
mött under det senaste året. Elevernas konkreta erfarenhet, det vill säga 
vad de själva varit med om eller inte varit med om, har efterfrågats. Detta 
innebär att elevers uppfattning om hur vanliga dylika fenomen är på 
skolan inte har berörts i någon större utsträckning. Inte heller har 
forskarna eftersträvat att mäta värderingar och attityder till fenomenen 
som sådana. Däremot har elevernas reaktioner på självupplevda 
händelser efterfrågats. För att få en mera precis bild av vad eleverna 
egentligen yttrar sig om har också tidsperspektivet begränsats. Frågorna 
täcker deras erfarenhet från vårterminen och höstterminen 2001. För att 
sätta in elevernas upplevelser i ett vidare sammanhang, har även frågor 
ställts kring deras upplevelse av trivsel och av vilka möjligheter de ser till 
stöd, hjälp och uppmärksamhet inom den egna skolan.  

Intervju- och enkätfrågorna som använts i studien har fångat förekomsten 
av rasism, etnisk diskriminering, sexuella trakasserier och homofobi. 
Även förekomsten av mobbning har belysts, särskilt med sikte på 
betydelsen av genus. Samvariationer mellan upplevelse av kränkning och 
faktorer som kön, socioekonomisk och etnisk bakgrund samt faktorer på 
skolnivå har undersökts. De skolfaktorer som ingår i undersökningen är 
skolstorlek, storlek på undervisningsgrupperna, elevsammansättning, 



  
SKOLVERKET 
Avdelningen för 
utvecklingsstöd 

RAPPORT 
2002-11-12 

4

  Dnr 01-2001:2136 
 

 

vuxentäthet och organisering av personalen samt skolans arbete med och 
handlingsplaner mot mobbning och kränkande behandling. 

Studien utgår från barns och ungdomars egna upplevelser. Det är således 
det redovisningen ger svar på. Kartläggningen redogör för vad barn och 
unga uppger att de varit med om i konkreta handlingar från andra, 
exempelvis att ha blivit knuffad eller kallad vissa saker, och vem som 
utfört handlingen. Dessutom har de fått svara på om de själva utfört 
sådana handlingar. De har också tillfrågats hur de reagerat på den 
konkreta handlingen. Därmed visar resultaten också på de normer som 
råder hos barn och unga.  

Denna redovisning sammanfattar huvuddragen i och utgör en tolkning av 
den forskningsrapport som utförts vid Göteborgs Universitet och som 
kommer att publiceras i sin helhet under december.  

Data har samlats in med sedvanlig hänsyn till forskningsetiska regler, 
vilket bland annat innebär att enskilda individer eller skolor inte lämnas 
ut. Härigenom kan bilden i så hög grad som möjligt fånga verkliga 
förhållanden så som dessa upplevs av elever, utan att de har behövt 
hämmas av den sociala risk som alltid finns när man anger att man själv 
eller andra betett sig på ett sätt som inte överensstämmer med gällande 
regler och normer. Samtidigt innebär detta att en och annan elev kan ha 
lämnat uppgifter för att provocera eller väcka uppmärksamhet utan att de 
egentligen speglar ett verkligt skeende. 

Utvecklingssituationen för de unga 
Under barn och ungdomsåren formas det framtida livet för medborgarna. 
Biologiska förlopp, kontinuerligt samspel med familjens nära personer 
och vidgade kontakter med många andra människor i närliggande och 
mer fjärran samhällen präglar uppväxten. Socialisationen sker gradvis 
och tar sin utgångspunkt i de grupper som den unge ingår i. I början 
skapas erfarenheter inom familjen för att sedan vidgas till att omfatta 
både relationer i skolan och på fritiden. Från tidig ålder lever barn i andra 
grupper än familjen och blir bekanta med andra handlingsmönster. 
Genom att ge barn och unga en god livssituation ska 
socialisationsprocessen leda till deras aktiva deltagande i samhället.  

Socialisation innefattar såväl uppbyggnad av den egna identiteten dvs. 
upplevelse av vem man är, självförtroende och självkänsla samt hur man 
är mot andra dvs. ens tillit till och förståelse för och relaterande till andra. 
Dessa erfarenheter bildas genom att barn och unga iakttar hur andra 
uppträder såväl i den omedelbara närheten som på avstånd. Genom att 
lyssna på berättelser om vad som hänt, läsa böcker och se på film väcks 
deras sinne också för vad som kan hända när människor möts. 
Erfarenheterna som ligger till grund för individens socialisation bildas 
genom att barn och unga prövar handlingar i förhållande till andra och tar 
emot andras reaktioner på dessa liksom när de utsätts för andras 
samspelshandlingar, reagerar på dessa och möter nya reaktioner.  
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Förväntningar från andra på hur man ska handla och vara liksom de 
erfarenheter man gör när man prövar olika sätt att svara på 
förväntningarna har avgörande betydelse för socialisationen. 
Förväntningarna riktas såväl mot barn och unga som individer, med de 
personliga drag som de har, som mot dem som representanter för en eller 
annan grupp som de tillhör eller antas tillhöra. Här kan förväntningarna 
ibland rikta sig mer mot den uppgift som omvärlden antar att gruppen bör 
ha, som när läraren riktar sig till en grupp elever och ber dem lösa en rad 
matematikuppgifter. Ibland riktar sig förväntningarna mer mot den 
position som grupprepresentanten uppfattas stå för, som till exempel när 
en yngre elev vänder sig till en äldre elev och ber den få slut på ett bråk 
bland jämnåriga. De förväntningar som de unga tar emot bidrar också till 
tanke- och känslomässiga ordningar som de senare prövar i förhållande 
till sin omgivning.  

Förväntningar riktas också mot de unga under uppväxten från samhällets 
sida och då framförallt från skolans. Det är förväntningar om att de unga 
ska komma att omfatta de värderingar som skolan är baserad på, som 
handlar om människors lika värde och om att demokratiska 
samlevnadsmönster är att föredra framför andra. Genom skolan ska 
eleverna ges förutsättningar att bli självständiga individer med ett kritiskt 
förhållningssätt och utveckla förmåga till samarbete, tolerans och 
rättvisa. De ska genom skolgången stimuleras till en social utveckling 
som ger dem möjligheter att hävda demokratiska och humanistiska 
värden i sina egna handlingar. 

Handlingarna som den unge utför och utsätts för, försiggår i 
samspelsituationer med andra där normer alltid är närvarande och 
påverkar det som sker. Normer är handlingsregler som omgivningen 
meddelar genom något slags socialt tryck. Det sociala trycket, som utgör 
en förutsättning för normernas existens, kan signaleras från många olika 
håll. Störst effekt har de när de kommer från människor i barns och ungas 
omgivning som de delar eller vill dela gemenskap med. Men normer 
sänds också via massmedier, som filmer och TV. Normer är både fasta 
och rörliga på samma gång och formas av de människor som uppfattar 
och hävdar dem. Det sociala trycket visar sig både när man följer och inte 
följer normer i form av belönande och bestraffande reaktioner. 
Framförallt blir det tydligt när normen inte följs och till exempel 
kamrater bestraffar detta genom att frysa ut normöverträdaren eller gå till 
fysisk attack.  

Normerna skiftar mellan olika miljöer som barn och unga finns i 
exempelvis inom familjen, i skolan eller på fritiden. Det kön och den 
socioekonomiska och etniska bakgrund man har är också av betydelse för 
de normer man påverkas av.  

Barns och ungas inträde i samhället sker också genom att de prövar 
vilken plats de har i de olika makt- och beroendeordningar som finns. I 
socialisationsprocessen ingår både besvikelser och tillkortakommanden. 
Där får man lära sig både att klara av att utveckla relationer och vänskap 
med andra och att få stå utanför vänskapen liksom att både vara i 
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kärleksförhållanden och att bli ratad. Man lär sig vilka människor i den 
nära och fjärran omgivningen som tilldelas mycket makt och hur de 
förmår att bära den. Man lär sig möta sådana människor som tar sig 
mycket makt över andra och hur dessa klarar av att utöva den. I 
relationerna till andra lär man både att klara av att vara beroende och att 
utöva makt.  

Socialisation och . . . 

Socialisationen utgör den grund de unga får för att göra mer bestämda val 
inför det fortsatta livsprojektet. Att delta i flera olika livsmiljöer kan 
komma att innebära så stora motsägelser för individerna att de tar avstånd 
från några av miljöerna och deras normsystem. Den ungdom som på 
djupet bekantat sig med det kriminella gänget och insett det fysiska sätt 
att hävda hackordning och den ständigt närvarande rädslan som följer av 
fysisk terror, kan komma att välja annat umgänge.  

Socialisation handlar inte bara om infogning i olika samhällsdelar, utan 
också om hur unga människor skapar sitt eget livsutrymme där. 
Socialisationsprocessen, som utgör ett lärande som pågår under hela 
uppväxttiden, innefattar många företeelser. Sociala roller, maktutövning, 
infogning i sociala hierarkier och grupperingar, vänskap och ovänskap, 
kärlek och hat, tankar och känslor löper ut och in i varandra för att 
tillsammans bilda en grund för den vuxna medborgaren.  

Skolan utgör en viktigt arena i denna process. Genom skolgången vidgas 
den unges referensram för socialisation, från familjens snävare 
erfarenhetsmöjligheter till förskolans, grundskolans och gymnasieskolans 
flödande tillfällen för den unge att erfara sociala relationer, maktutövning 
och beroendeförhållanden, som kan förtydliga de samhälleliga 
ordningarna och livsomständigheterna. I förskolorna och grundskolorna 
möts unga från alla samhällsskikt, olika etniska bakgrunder och från 
olika genusgrupper. De båda skolformernas konstruktion är gjord med 
sikte på att vidga socialisationsramen, så att gemensamma normer och 
förhållningssätt ska kunna utmejslas som leder till hållbar gemenskap. 
Tillsammans med uppdraget att tillhandahålla en socialisationsarena och 
naturligtvis stimulera lärande i de många kunskapsämnena, har 
förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna som uppdrag att få de 
unga att omfatta demokratins värdegrund. Genom skolgången ska de inte 
bara socialiseras, de ska också stimuleras i sin sociala utveckling genom 
vilken de ska få fatt i humanistiska och demokratiska värderingar som de 
ska tillämpa under resten av sina liv. 

. . . social utveckling på en och samma gång 

De värderingar som fått tillträde i skolan och som finns i skolans 
styrdokument har prövats av den politiska demokratin vid olika tillfällen. 
I den första moderna läroplanen som presenterades 1919 blev uppdraget 
till lärarna att se till att barnen bland annat lärde sig respektera en fredlig 
samvaro och tänka internationellt och inte bara på fosterlandet. Från 
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mitten av 1950-talet förs 1946 års skolkommissions tänkande in i 
uppdraget till skolorna. Sedan dess innehåller läroplanerna och 
kursplanerna krav på skolorna att de ska utveckla kritiskt tänkande och 
självständigt agerande hos eleverna. De ska genom skolgången lära sig 
att samarbeta med andra, visa tolerans, vara medvetna om 
konsekvenserna av sina handlingar, ta ansvar och klara av att vara 
solidariska. Solidariteten ska visas med den egna gruppen, men också 
med andra människor som lever under andra förhållanden i andra delar 
av världen. Dagens skolor lär, när de fungerar som de ska, eleverna att 
visa aktning för medmänniskor utifrån att alla människor har samma 
värde. Som visades i Skolverkets nationella utvärdering 1998 utvecklar 
de unga genom skolgången förmågan att leva sig in i andras villkor och 
värderingar, bli öppna för skilda uppfattningar och lära sig att föra fram 
sin egen.  

Det demokratiska uppdraget 

Skolans har ett tydligt demokratiskt uppdrag som innebär att skolan ska 
ge kunskaper om demokrati och värdegrund, verka för demokratiska 
arbetsformer liksom förmedla, förankra och gestalta demokratiska värden 
och motverka alla former av kränkande behandling. I uppdraget ingår att 
eleverna ska ges förutsättningar att lära och hävda demokratins värden 
men också att pröva dem och bearbeta erfarenheterna. Inom ramen för 
undervisningen ska eleverna praktisera demokratiska arbetsformer, förstå 
och initiera gemensamma frågor, bereda och fatta gemensamma beslut 
samt genomföra dem.  
 
Förväntningarna är högt ställda; lärare och elever ska tillsammans 
planera skolarbetet och dess innehåll. Barn och ungdomar ska få vana vid 
att uttrycka sina olika uppfattningar, förtydliga motsättningar och erfara 
hur man på fredlig väg trots motsättningarna finner nya vägar som för 
framåt. Den bildning som eleverna erövrar under sin skolgång och den 
värderingsbas som de skaffar sig utgör en grund för det demokratiska 
samhällsbygget i framtiden. 

Skolan är viktig för barn och ungas socialisation 

Skolor utgör således en viktig socialisationsarena, där människor genom 
sitt sätt att möta andra och bemötas av dessa får grepp om enkla och 
komplicerade förhållanden som råder i samhället. Mycket av det som de 
unga behöver erfara för att kunna infogas i samhällsgemenskapen och att 
där skapa sitt livsutrymme behöver de klara av på egen hand i det 
händelseflöde som de utsätts för i hemmet, under fritiden och i skolan. 
En del av det som händer klarar individerna av och drar bra lärdomar 
från. En del av lärdomarna sker inom ramen för skolornas verksamhet 
och särskilda arrangemang görs för att både sådana tilltag som planerats 
och sådana som inte planerats ska kunna utgöra underlag för lärdomarna.  

Ett av de många inslagen i socialisationen av de unga, och i den 
erfarenhet som de behöver ta del av för att kunna lära sig att hävda 
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demokratins och humanismens värden, är att uppleva hur människor kan 
handla nedsättande i förhållande till medmänniskor. För att man som 
vuxen till exempel ska kunna tillämpa tolerans mot människor som är 
olika den egna gruppen och för att man ska kunna hävda toleransens 
fördelar framför intolerans kan man behöva ha erfarit såväl intoleranta 
som toleranta handlingar.  

Förekomsten av mindre önskvärda handlingar i den människorika 
skolmiljön behöver därför i sig inte bara vara till nackdel, varken för 
socialisationen av de unga eller för arbetet med att få dem att omfatta 
demokratiska och humanistiska värderingar. I skolmiljön som är så fylld 
av unga människor vilka prövar olika förhållningssätt tidigt i sina 
livsprojekt blir lärtillfällena många. Hur de unga får hjälp att finna sätt att 
hävda sina värderingar och hur de utmanas att skapa en hållbar grund för 
detta hävdande är avgörande för kvaliteten i de enskilda skolornas 
verksamhet.  

Kartläggningens resultat 

Upplevelser av att bli illa behandlad … 

I enkätundersökningen ställdes fem frågor för att fånga hur utsatta 
eleverna känt sig under det senaste året. Frågorna handlade om huruvida 
eleven blivit illa behandlad, utsatt för mobbning, om han eller hon har 
känt sig rädd, orolig eller obehaglig till mods inför att gå till skolan samt 
om man utsatts för elaka rykten. Eleverna har tagit ställning till fyra 
svarsalternativ för varje fråga som löper från ”aldrig” över ”någon 
enstaka gång” och ”flera gånger” till ”ofta ”. Ett index beräknades för hur 
starkt eleverna hade upplevt sig vara illa behandlade av andra elever där 
hänsyn togs till samtliga fem frågor. Beräkningen visade att känslan av 
utsatthet inte var speciellt stark bland eleverna. Medelvärdet, som kan 
variera mellan 1 och 4 och där det högre värdet innebär att man ofta 
känner sig utsatt i alla de fem avseendena, blir 1,34. När det gäller de 
mindre barnen i år 2 så har de endast svarat på frågan om de varit utsatta 
för mobbning och om de känt oro eller rädsla i skolan. Svaren saknas i 
tabellerna och redovisas i text. 
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Har det i år hänt på Din skola att Du blivit illa behandlad
1
av en eller flera elever? 

 Aldrig Någon 
enstaka 
gång 

Flera 
gånger 

Ofta 

 % % % % 

År 5 60 32 6 2 

År 8 55 37 6 1 

År II 70 27 2 0.3 

Totalt 62 32 5 1 

 

 

Har det i år hänt på Din skola att Du blir mobbad? 

 Aldrig Någon 
enstaka 
gång 

Flera 
gånger 

Ofta 

 % % % % 

År 5 84 13 3 1 

År 8 87 10 2 1 

År II 93 6 1 0 

Totalt 88 9 2 1 

 

 

Har det i år hänt att Du känner Dig rädd i skolan? 

 Aldrig/ 

nästan 
aldrig 

Sällan Ibland Alltid/ 

Nästan 

alltid 

 % % % % 

År 5 80 11 5 4 

År 8 84 11 3 2 

År II 88 9 2 1 

Totalt 84 10 3 2 

 

                                                 
1 Illa behandlad = händelser Du blivit upprörd över, d v s arg, rädd, sårad eller ledsen 
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Har det i år hänt att Du känner oro eller obehag för att gå till skolan? 

 Aldrig/ 

nästan 
aldrig 

Sällan Ibland Alltid/ 

nästan 

alltid 

 % % % % 

År 5 69 18 9 4 

År 8 66 19 11 3 

År II 62 22 12 3 

Totalt 67 20 11 3 

 

 

Har det i år hänt på Din skola att det sprids elaka rykten om Dig? 

 Aldrig Någon 
enstaka 
gång 

Flera 
gånger 

Ofta 

 % % % % 

År 5 69 26 4 1 

År 8 68 25 5 2 

År II 75 20 4 1 

Totalt 71 24 4 1 

 

 

Ser man till elevernas svar på de fem frågorna var för sig visar det sig att 
eleverna i grundskolan tycktes känna sig något mer utsatta än de på 
gymnasieskolan. Analysen visade på stora variationer både mellan och 
inom de olika klasserna i studien.  

När det gäller frågeställningen om eleven känt sig illa behandlad 
definierades den som ”händelser du blivit upprörd över, dvs. arg, sårad 
eller ledsen”. När det gäller frågan om mobbning fanns det ingen 
fastställd definition av vad som ska betraktas som mobbning. Svaren 
bygger på elevernas egen definition av vad de betraktar som mobbning.  

Sammantaget visar resultaten att det är fler som upplever att de har blivit 
illa behandlade (6 %) flera gånger eller ofta under det gångna året på de 
undersökta skolorna än de som upplever att de har varit utsatt för 
mobbning (3 %). När det gäller de mindre barnen i år 2 uppger 5 procent 
att de flera gånger eller ofta blivit mobbad under sin tid i år 2. Det är 
mellan fem till sju procent i de undersökta elevgrupperna som upplevt att 
det flera gånger eller ofta under det senaste året spritts elaka rykten om 
dem på skolan. 

När det gäller frågorna om att vara rädd i skolan respektive känna oro 
eller obehag för att gå till skolan visar resultaten på större skillnader. 14 
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procent uppger att de ofta känner obehag eller oro för att gå till skolan 
medan det är 5 procent som uppger att de, ibland eller nästa alltid, är 
rädda i skolan. När det gäller år 2 så har frågan ställts ”Har det hänt i 2:an 
att du känt dig rädd eller orolig i skolan”. Sex procent uppger att de 
alltid/nästan alltid känner sig rädda eller oroliga. Resultaten skiljer sig 
mellan åldersgrupperna. Eleverna på gymnasiet upplever större oro och 
obehag inför skoldagen medan de yngre eleverna uppger att de känner en 
större rädsla när de är i skolan. 

Några direkta skillnader i känslan av utsatthet framkommer inte mellan 
flickor och pojkar förutom när det gäller mobbning i år 5 då fler pojkar 
anser sig utsatta. Det omvända resultatet får vi om vi ser på illa 
behandlade flickor i år 8. Analysen visar att oavsett hur man definierar 
frågan om mobbning eller illa behandlad så är det elever med utländsk 
bakgrund som i högre grad än övriga uppger sig vara mer utsatta. 

Eleverna fick i enkäten ange vilka slag av kränkande handlingar i skolan 
de mött det senaste året. Totalt sett visar resultaten att knuffar, miner och 
slag är vanligast. Två tredjedelar av eleverna anger att de åtminstone vid 
några tillfällen det senaste året blivit knuffade. En dryg tredjedel uppger 
att de blivit utsatta för miner och grimaser. Handlingar som eleverna inte 
tillmäter någon större betydelse eller ser som kränkande handlingar.  

En tredjedel av samtliga elever anger att det hänt att de blivit slagna det 
senaste året. Men för dessa sorters handlingar är det få, någon eller några 
procent i undersökningen, som uppger att de ofta är utsatt. Men eleverna 
anser emellertid att det är mycket upprörande att bli slagen.  

. . . och att behandla andra illa   

Tre frågor ställdes till eleverna där de fick ange hur de själva agerade 
med avseende på att kränka och behandla andra illa. Frågorna som 
ställdes var om eleverna själva agerat när det gäller att behandla andra 
illa, medverkat i mobbningssituationer eller deltagit passivt.    

 

Har det i år hänt på Din skola att Du själv behandlat en eller flera elever illa? 

 Aldrig Någon 
enstaka 
gång 

Flera 
gånger 

Ofta 

 % % % % 

År 5 71 28 1 0.2 

År 8 65 32 3 0.8 

År II 75 23 1 0.3 

Totalt 70 28 2 0.4 
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Har det i år hänt på Din skola att Du mobbar andra? 

 Aldrig Någon 
enstaka 
gång 

Flera 
gånger 

Ofta 

 % % % % 

År 5 93 6 0.4 0.2 

År 8 87 11 1.2 0.9 

År II 91 8 0.6 0.1 

Totalt 90 9 0.7 0.4 

 

 

Har det i år hänt på Din skola att Du själv varit med, utan att göra något, då en eller 
flera elever blivit illa behandlade? 

 Aldrig Någon 
enstaka 
gång 

Flera 
gången 

Ofta 

 % % % % 

År 5 71 25 3 1 

År 8 62 32 4 2 

År II 74 23 3 0 

Totalt 69 27 3 1 

      

Resultaten visar att nästan samtliga elever anser att de inte själva är med 
och kränker eller utsätter andra för mobbning. Däremot är det många som 
uppger att de indirekt, dvs varit med utan att själv göra något, någon 
enstaka gång behandlat andra illa. Av samtliga elever som besvarat 
enkäten anger ca 90 procent av eleverna att de det senaste året ”aldrig” 
mobbat andra på skolan. Ungefär 70 procent uppger att de själva ”aldrig” 
behandlat andra elever illa eller ens varit med då detta hänt. Också här 
beräknades ett index, vars medelvärde blev 1,26 och som speglar att 
eleverna till liten del upplevde att de själva verkade i kränkande riktning. 
I grundskolans år 8 är det högst andel elever som både deltar i direkta 
och indirekta handlingar medan andelen i år 5 och gymnasiet är lägre och 
ungefär lika stor i båda elevgrupperna. Trenden stämmer väl överens om 
man också beaktar resultaten från år 2. På frågan om ”du själv har 
mobbat andra” uppgav endast 1 % att de medverkat i mobbning vid några 
tillfällen  

Pojkar framstår i undersökningen som mera aktiva än flickorna i att 
behandla andra illa. Elever med utländsk bakgrund får också högre 
värden än elever med svensk bakgrund. Flickor med svenska föräldrar 
ligger generellt lägst med ett medelvärde på 1,18 medan pojkar med 
utländsk bakgrund ligger högst med ett medelvärde på 1,46. Jämförelse 
mellan åldersgrupperna som deltog i undersökningen visar att elever i år 
8 i något högre grad än övriga anser sig delaktiga i att behandla andra 
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illa. Elever på fristående skolor angav i något lägre grad än de på 
kommunala att de deltog i kränkande handlingar. Analysen visar 
emellertid på stora variationer både mellan skolor och mellan elever, 
variationer som är relaterade till såväl skol- som bakgrundsvariabler. 

De vuxnas agerande 

Två frågor ställdes om huruvida eleverna känt sig illa behandlade av 
vuxna på skolan.  

 Har det i år hänt på Din skola att Du blivit illa behandlad av en eller flera lärare? 

 Aldrig Någon 
enstaka 
gång 

Flera 
gånger 

Ofta 

 % % % % 

År 5 87 11 1 1 

År 8 75 21 3 1 

År II 73 22 4 1 

Totalt 78 18 3 1 

 

 

Har det i år hänt på Din skola att Du blivit illa behandlad av annan vuxen eller andra 
vuxna på skolan? 

 Aldrig Någon 
enstaka 
gång 

Flera 
gånger 

Ofta 

 % % % % 

År 5 93 6 1 1 

År 8 89 9 1 0.5 

År II 90 9 1 0.2 

Totalt 91 8 1 0.3 

 

Sammantaget är det fyra procent av eleverna i de tre studerade 
åldersgrupperna som upplever att de flera gånger eller ofta blivit illa 
behandlade av lärare och ungefär en procent av eleverna svarar att så 
skett lika ofta från andra vuxna på skolan. Totalt sett anger 78 procent att 
de ”aldrig” blivit illa behandlade av lärare och 91 procent anger att de 
aldrig blivit det av annan vuxen på skolan.  

Vid en närmare analys av vilka som upplever sig ofta ha blivit illa 
behandlade av vuxna så visar studien att missnöjet med de vuxnas 
agerande ökar ju högre upp i skolåldrarna man kommer, samt att det i 
något högre grad är pojkar och elever med utländsk bakgrund som 
upplever sig mest utsatta. Mest nöjda verkar man vara med övrig 
personal som finns i skolorna. Orsaken kan vara att eleverna inte har 
samma beroende- ställning till andra personalgrupper som de har till 
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lärare men också att de oftast fyller en viktig social funktion på skolan. 
När det gäller upplevelsen av att vara utsatt av lärare så stämmer denna 
undersökning också ganska väl med andra studier, som till exempel 
Skolverkets attitydstudier, som visar liknade resultat om man jämför med 
de högre åldersgrupperna.  

I huvudsak vittnar elever som känt sig mobbade och illa behandlade att 
det är andra ungdomar som utfört handlingarna. Det är få elever i 
undersökningen som vittnar om att de regelbundet blivit utsatta för 
olämpliga handlingar från lärare och andra vuxna på skolan. Att det ändå 
finns elever som vid detta slags frågeundersökning lämnar upplysningar 
om att de inte blir väl behandlade under sin skolgång av yrkesverksamma 
vuxna finner Skolverket mycket allvarligt. 

Kränkningars konkreta gestalt 
I undersökningen har ungdomarna fått ange hur ofta de varit med om en 
lång rad möjliga handlingar som att bli knuffad, slagen, hindrad från att 
röra sig, utfryst, utsatt för grimaser, fråntagen saker, avdragen kläder, fått 
vatten på sig, tvingad att äta något, utsatts för blottning, blivit tafsad på. 
De har också angett var i skolan handlingarna utförts samt hur de har 
reagerat på handlingarna. I resultatredovisningen är det de handlingar 
som skett flera gånger eller ofta som redovisas.   

Var sker kränkningar och oönskade handlingar? 

Resultaten visar att kränkande handlingar äger rum överallt i skolan. 
Vanligast är det att det sker i de informella lärmiljöerna, främst är det 
utomhus på skolgården eller i korridoren som handlingarna äger rum. I 
mer än åtta av tio fall anger eleverna att händelserna utspelar sig i dessa 
miljöer, men klassrummet utgör också en vanlig arena. Det är 16 procent 
av de elever som blivit utsatta för kränkade handlingar som angett att de 
blivit illa behandlade i klassrummet. Av intervjustudierna framgår att 
eleverna anser att lärarna ofta inte märker eller att de inte bryr sig om vad 
som händer.  

Om man jämför åldersgrupperna så visar analysen att det är eleverna i år 
5 som uppger att handlingarna i stor utsträckning sker utomhus medan 
det i de högre åldersgrupperna sker inomhus främst i korridorer och i 
öppna utrymmen med elevskåp. När det gäller handlingar som sker i 
klassrummet är skillnaderna mindre men även här finns en tendens som 
visar att problemen ökar högre upp i skolåldrarna. 

Fysiska handlingar och utfrysning 

Om man ser till hur många elever som upplevt de olika formerna av 
obehaglig behandling visar det sig att mer än var femte elev varit utsatt 
för knuffar. Var tionde elev säger att de flera gånger eller oftare utsatts 
för miner eller grimaser. Fler elever på grundskolorna än på 
gymnasieskolorna har upplevt detta. De allra flesta eleverna förefaller 
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dock inte se så allvarligt på knuffar och miner. 88 procent av de som tagit 
emot knuffar anger att de inte bryr sig om eller bryr sig lite om att de fått 
knuffar. 

När det gäller grövre handlingar och kränkningar, som att bli slagen, att 
hindras från att röra sig, bli fråntagen saker, avdragen kläder, få vatten på 
sig eller att tvingas att äta något, ser eleverna mycket allvarligare på 
dessa. Svaren visar att de generellt också i högre grad blir mycket eller 
ganska mycket upprörda av att bli utsatta för sådana handlingar.  

En av tio elever har varit utsatt för slag flera gånger under året vilket de 
också uppgett att de reagerat med stor upprördhet på. Av andra konkreta 
handlingar som att hindras från att röra sig, bli fråntagen saker, avdragen 
kläder, få vatten på sig eller att tvingas att äta något, är det små andelar 
(någon eller några procent) som anger att de varit utsatta ofta eller flera 
gånger.  

Var tjugonde elev har blivit utfryst eller utelämnad flera gånger eller 
oftare, vilket de upprörts mycket av. I intervjuerna belyses dessa negativa 
känslor över att bli utfryst tydligt.  

Mobbning - jämförelse över tid 

Det är svårt att jämföra olika undersökningar vad det gäller förekomsten 
av mobbning och annan kränkande behandling då frågor och 
svarsalternativ i olika enkätundersökningar nästan aldrig är identiska.  

Mobbad för tre år sedan  

I Skolverkets breda attitydundersökningar om skolan som genomförts 
1994, 1997 och 2000 har elever i åldrarna 15 till 18 år svarat på frågor 
om de mobbas, varvid frekvensen som anser sig vara mobbad av andra 
elever ökat från två till fyra procent. De som ansett sig vara mobbade av 
lärare har enligt samma undersökningar ökat från fyra till sex procent. De 
svarsalternativ som använts i den nu aktuella undersökningen är inte helt 
jämförbara med Skolverkets attitydundersökningar. För att ändå kunna 
göra en jämförelse med hur förhållanden varit tidigare fick eleverna i den 
nu aktuella undersökningen svara på frågan om det för tre år sedan hände 
på deras skola att de själva blev mobbade. 
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. Hände det för tre år sedan på Din skola att Du blev mobbad? 

 Aldrig Någon 
enstaka 
gång 

Flera 
gånger 

Ofta 

 % % % % 

År 5 75 16 5 5 

År 8 76 16 5 3 

År II 72 18 6 4 

     

Totalt 74 16 5 4 

 

Sammantaget visar studien att 9 procent har uppfattningen att de varit 
utsatta för mobbning för tre år sedan. Detta är markant fler jämfört med 
hur många som upplevde att de varit utsatta under det senaste året. 
Skillnaderna mellan åldersgrupperna är små eller obefintliga. Det är fler 
pojkar än flickor som uppger att de tidigare har mobbats.  

Undersökningen har inte studerat effekterna av skolornas 
handlingsprogram mot mobbning och kränkande behandling. Men 
resultaten väcker frågan om utfallet skulle kunna tolkas som att olika 
insatser mot mobbningen i skolorna kan ha haft avsedd verkan och 
andelen elever som mobbas minskat. Samtidigt kan utfallet också förstås 
så att det är lättare att i efterhand erkänna för sig själv att man varit utsatt 
för mobbning än när det pågår.  

De analyser som forskarna gjort visar att en del av de elever som 
uppfattar sig som mobbade under undersökningsåret också anger att de 
var mobbade tre år dessförinnan. I elevernas svar om de själva mobbar 
och om de mobbade andra för tre år sedan finns samma mönster i svaren, 
det vill säga att de som mobbar vid undersökningstillfället också gjorde 
det tre år tidigare. På en del skolor finns det anledning att anta att 
mobbningen är ett kontinuerligt pågående problem där personal och 
skolledning inte förmår att ta tag i missförhållandena.  

Verbala kränkningar vanligast 

För att få en bild av hur språkbruket är på skolorna och hur eleverna 
uppfattar språket har ett antal frågor ställts kring hur ofta eleverna blivit 
kallade sådana ord som betecknar etnisk eller religiös bakgrund, fysisk 
framtoning, könsorgan och sexuell läggning. Minst vanligt är att eleverna 
har upplevt att de kallats något som har med religiös bakgrund att göra. 
De anger också i liten grad att de benämnts med någon nedsättande 
benämning av rasistisk art. Mindre än var tionde elev anger att de 
någonsin mötts av en sådan benämning. Både för benämningar av 
religiös bakgrund eller av rasistiskt slag verkar det finnas återhållande 
normer i ungdomsgruppen. Det är betydligt fler, ungefär var fjärde elev, 
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som anger att de fått möta en benämning som tar fasta på etnisk 
bakgrund, eller utseende.  

Sexuella trakasserier 

Något fler än var fjärde elev i år 5, 8 och år 2 i gymnasiet anger att de 
själva blivit kallade för något könsorgan eller benämnts som en sexuell 
eller homosexuell läggning. Här förefaller normen för språkbruket i 
ungdomsgruppen vara mycket tillåtande.  

Undersökningen visar att verbala trakasserier är vanliga inslag i de ungas 
uppväxtmiljö. Det förgrovade språkbruket med sina amerikanska 
filmspråksförebilder, där sexuella beteckningar på engelska blandas med 
svenska könsord och sexuellt laddade beskrivningar omger de unga. En 
närmare analys av undersökningsmaterialet visar att flickor och elever 
med utländsk bakgrund är mest utsatta för könsord och annat sexuellt 
laddat språkbruk.  

I intervjustudierna framgår att nedsättande tillmälen och könsord inte 
alltid upplevs som kränkande. De språkliga normerna bland eleverna är i 
rörelse. Beteckningar som av äldre generationer uppfattas som skarpa 
kränkningar används i vänskapliga sammanhang och kan till och med 
visa att man tillhör en särskild gemenskap. Orden får enligt eleverna sin 
laddning minst lika mycket av det sätt på vilket de utsägs som av den 
situation i vilken de används. De många sexuella orden står inte för sig 
själva utan laddas av sammanhanget. Olika könsord kan både uppfattas 
som kränkande och som allmänna svordomar. Det som har en stor 
betydelse är vem som säger ordet och vem det riktas mot för att det ska 
uppfattas som kränkande. Det kan handla om statusskillnader mellan 
elevgrupper på skolan. Skillnader som exempelvis kan bero på vilket 
gymnasieprogram man går på eller var i en statuskedja man befinner sig. 
I intervjuerna verkar eleverna ha en ganska klar bild av vilka elever som 
har högre status.   

Av intervjuerna framgår också att homofobi finns, särskilt bland pojkar, 
där den egna könsrollsidentiteten förefaller bli mest hotad av det 
homosexuella. Enkätstudien visar att pojkar i år 8 reagerar kraftigare än 
flickor på att bli kallad för något homosexuellt. 

Sexuella trakasserier av fysiskt slag, som att bli tafsad på och bli utsatt 
för blottning, ser eleverna mycket allvarligt på. Svaren i undersökningen 
visar att de också blir upprörda av att bli utsatta för sådana handlingar. 
Mycket få elever anger dock att de utsatts för blottning. När det gäller att 
bli tafsad på har var tionde elev i år 8 upplevt att andra har tafsat på dem. 
Här visar undersökningen på stora skillnader mellan åldersgrupperna. 
Handlingar som kan betraktas som sexuella trakasserier är mest 
förekommande i grundskolans år 8 bland de undersökta åldrarna. 
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Sexuellt utnyttjande 

I enkätstudien framkommer det uppgifter som tyder på att elever 
utnyttjas sexuellt. De äldre eleverna i år 8 och 2 i gymnasieskolorna (2 
293 elever) har svarat på två frågor där den ena gäller om det har hänt att 
de på skolan blivit erbjuden fördelar i utbyte mot sexuella tjänster och 
den andra om det hänt att de på skolan blivit utsatta för sexuella 
övergrepp. I båda dessa frågor har eleverna också fått ange vem eller 
vilka på skolan som har erbjudit fördelen i utbyte mot sex eller som 
förövat övergreppet.  

Drygt 7 procent, vilket motsvarar 171 stycken av eleverna i år 8 och 2 i 
gymnasieskolan uppger att de har blivit erbjudna fördelar i utbyte mot 
sexuella tjänster Bland de elever som erbjudits fördelar i utbyte mot sex 
anger de allra flesta att de fått ta emot erbjudandet från en annan elev. I 
år 8 dominerar erbjudanden som kommer från pojkar, i år 2 på gymnasiet 
dominerar de kvinnliga eleverna som erbjudande enligt eleverna. Att det 
förekommer sexuella inviter till elever från andra elever under 
grundskolans senare år och under gymnasieåren i skolan är en del av 
mötet med den vuxna världen, där de sexuella initiativen förekommer i 
livets alla skiftningar. Att möta dessa inviter och välja hur man ska kunna 
hantera dem är också en del av uppväxten. I enkätundersökningen 
kommer det dock fram uppgifter som är betydligt mer alarmerande. Av 
de 171 ovan nämnda eleverna är det 29 som uppger att de fått erbjudande 
om fördelar i utbyte mot sex från en lärare. Bland åttorna finns det några 
elever som angett att de fått en invit från en vuxen på skolan som inte är 
lärare. Eleverna i såväl år 8 som på gymnasiet anger att det är inviter som 
kommit såväl från en man som från en kvinna.  

På frågan om man blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp på skolan svarar 
något mer än 4 procent (108 stycken) av eleverna i år 8 och på gymnasiet 
att så skett. Det är fler elever i år 8 än på gymnasiet som anger att de 
blivit utsatta för sådana övergrepp. Inga närmare beskrivningar av vad 
övergreppen har bestått i har samlats in. Enligt eleverna som svarat att de 
utnyttjats sexuellt är förövaren i huvudsak en annan elev, såväl manliga 
som kvinnliga. Det förekommer även att lärare uppges vara förövare. Av 
undersökningens 2293 ungdomar har 24 angett att de utsatts för sexuellt 
övergrepp från en lärares sida. Enligt de elever som utsatts för 
övergreppen är det såväl manliga som kvinnliga lärare som varit 
förövare.  

Det finns all anledning att sätta tilltro till elevernas uppgifter. Det är bara 
i ett par fall bland de svarande ungdomarna som undersökarna har kunnat 
misstänka att man svarat på ett skämtsamt sätt på enkätfrågorna. Den 
stora merparten av uppgifterna kommer från elever som är spridda på 
olika skolor. De utsatta elevernas svar på andra frågor i enkäten visar att 
de reagerar på skolan i övrigt på ett sätt som kan antas stämma överens 
med att befinna sig i en besvärlig situation. Elevernas uppgifter tyder på 
att de vuxna i några av de undersökta skolorna kan ha brustit i sin 
yrkesutövning på mycket allvarligt vis. 
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Etnicitet 

När det gäller etniska kränkningar, som avser olika uttryck för fördomar i 
form av t.ex. utsagor, ord och rykten, är det totalt knappt var femte elev 
som under det senaste året upplever sig ha varit utsatt. Bland eleverna 
med utländsk bakgrund (en eller båda av föräldrarna födda utom Sverige) 
har var fjärde elev upplevt detsamma. Eleverna med utländsk bakgrund 
upplever i högre utsträckning än elever med ”svensk bakgrund”, att 
kränkningarna som de utsätts för beror på deras bakgrund. Vanligtvis är 
det pojkar som utför denna typ av kränkning och som också utsätts. Det 
är förvånansvärt många elever (14 %) som upplever att det är skolornas 
personal som kränker eleverna med etniskt nedsättande ord. 

 

Resultaten tyder på att elever med utländsk bakgrund känner sig etniskt 
diskriminerade i skolan. Denna elevgrupp upplever att de får mindre stöd 
och uppmärksamhet från lärarna och bedöms mer orättvist än andra. De 
trivs också sämre i skolan, tycker inte att de kan säga ifrån utan att lida 
för det, har färre elever och vuxna att prata med om de behöver det samt 
skolkar i större utsträckning. Det är en femtedel av eleverna som anger 
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att deras ursprung är den direkta orsaken till att de blir sämre behandlade 
än andra. För elever med ”svensk bakgrund” är motsvarande andel en 
trettiosjättedel.  

Att det förekommer etniska kränkningar, kan sägas vara en form av 
rasism i den mån den anspelar just på ursprung. I rektorsenkäten anger 16 
procent av rektorerna att det förekommer rasism på deras skolor, vilket är 
den näst vanligaste formen av kränkning när det gäller frekvens, 
vanligare än t.ex. fysiska angrepp och utfrysning. Det är bara det grova 
språkbruket som av rektorerna anses vara ett större problem. Rasism 
förekommer enligt lärarna i mer än var tionde klass. Enligt lärare och 
rektorer är rasism och främlingsfientlighet mest vanligt förekommande i 
år 8. Bilden förstärks av att cirka en tredjedel av eleverna uppger att det 
är vanligt förekommande med nazistiskt klotter på skolan, typ hakkors. 
Ungefär var tionde elev menar också att det på skolan bärs nazistiska 
symboler, görs Hitlerhälsningar, sprids rasistiskt eller främlingsfientligt 
material samt spelas vit maktmusik. Detta kan ställas i relation till 
resultaten av det nationella skolvalet. Vid en analys framkommer att 
främlingsfientliga partier är bland de största på ett 40-tal skolor (av drygt 
900 skolor). 

Samvariationer med bakgrundsfaktorer 
De mer ingående analyserna i kartläggningsstudierna ger viktig kunskap 
om hur faktorerna kön, klass och etnicitet påverkar och samvarierar med 
förekomsten av kränkande behandling.  

Flickor mer utsatta 

Pojkar utsätts för fler kränkande handlingar än flickor, men reagerar inte 
lika negativt på dem som flickor. Flickor känner sig mer utsatta än pojkar 
för i stort sett alla olika former av kränkningar i samtliga år i grund- och 
gymnasieskolan. Sexuella och etniska trakasserier är vanligast 
förekommande i pojkdominerade undervisningsgrupper. Det är också i 
dessa som flickor rapporterar högst utsatthet. Pojkar utsätter andra i 
betydligt högre utsträckning för mobbning och övriga kränkningar. 
Endast när det rör sig om utfrysning är det fler flickor som agerar 
kränkande. Pojkars aktioner riktar sig såväl mot pojkar som mot flickor. 
Flickor riktar däremot vanligtvis sina kränkande handlingar mot andra 
flickor. 

Trivsel har stor betydelse 

Studierna av samvariationer i enkätundersökningen visar att trivsel på 
skolan samvarierar med mönstren för hur man behandlas. Pojkar 
upplever sig i mindre frekvens än flickor få stöd och uppmärksamhet från 
lärare och de tycker i högre utsträckning att de får orättvisa betyg. Pojkar 
upplever i lägre utsträckning att de har någon elev eller vuxen att tala 
med vid behov. Främst gäller dessa svarsmönster för pojkar från hem 
med lägre utbildningsgrad. Flickorna upplever mer stress än pojkarna, 
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skolkar mer och fler bland dem upplever att det är svårt att säga ifrån 
utan att behöva lida för det.  

Etnisk och socioekonomisk bakgrund har betydelse  

Fler elever med utländsk bakgrund än de med svensk bakgrund känner 
sig utsatta för mobbning och andra former av kränkande handlingar. 
Särskilt utsatt är denna elevgrupp för etniska kränkningar. Proportionellt 
fler elever med utländsk bakgrund än de med svensk anger att de mobbar 
och kränker andra.  

Elevernas socioekonomiska status samvarierar med mönstren för hur 
man upplever olika kränkande handlingar. Socioekonomisk bakgrund 
mättes genom ett index där elevernas skattning av antalet böcker i 
hemmet, familjens ekonomiska situation och föräldrarnas utbildningsnivå 
ingick. Tendensen är att fler elever med låg socioekonomisk bakgrund 
känner sig utsatta, särskilt för verbala och psykosociala kränkningar. Det 
är färre bland dessa elever som trivs bra i skolan än bland elever med hög 
socioekonomisk status. De upplever i mindre utsträckning att de kan säga 
ifrån utan att behöva lida för det. De känner i mindre utsträckning att de 
kan tala med andra elever eller med vuxna när de behöver och fler av 
dem känner sig stressade samt skolkar. Denna elevgrupp upplever sig, 
liksom elever med utländsk bakgrund, vara dåligt gynnad i skolan. 

Sammantaget verkar de olika sociala kategorierna kön, socioekonomisk 
bakgrund och etnicitet få större betydelse ju äldre eleverna blir. Detta 
gäller både i relation till trivsel och utsatthet för kränkningar. För de 
yngre eleverna verkar inte t.ex. bakgrund och socialt ursprung spela så 
stor roll för relationerna. Men ju äldre eleverna blir, desto viktigare blir 
olika typer av ”markörer” och kategoriseringar. När eleverna går i år 8 
och 2 i gymnasieskolan är skillnaden i trivsel och utsatthet större mellan 
elever med olika socioekonomisk bakgrund än bland de yngre barnen. De 
redan utsatta grupperna, i många fall minoriteter i relation till rådande 
majoritetskultur, verkar bli mer utsatta ju högre upp i grundskolan man 
kommer, för att därefter åter minska något. Skolan som arena för 
socialisation av de unga förtydligas ju längre skolgången pågår. Genom 
sin struktur förtydligas också de sociala åtskillnader som följer av olika 
studievägar och de värden som sätts på olika grupper i samhället framgår 
tydligare. Dessa speglas därvid också i elevernas upplevelser av hur 
omgivningen handlar mot dem.  

Som framgått utförs de flesta kränkningar av elever, men elever blir 
också kränkta av lärare och annan personal på skolan. I studien har frågor 
ställts till eleverna om vem som utförde de olika kränkningarna. I 10 
procent av fallen som rör verbala kränkningar är det personalen som 
utsatt eleverna. De ord som lärare främst använder är nedsättande 
kvinnoord, etniska kränkande ord och ord som anspelar på elevernas 
intellektuella förmåga. Detta bekräftas av intervjustudierna i år 8, där 
lärarkränkningar ofta sägs handla om illa behandling av elever som har 
det svårare för sig än andra. 
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Samvariationer med skolfaktorer 
Studierna av samvariationer i enkätundersökningen har också inriktats 
mot en del skolfaktorer. Dessa analyser visar att delar av skolornas inre 
organisering av arbetet och en del strukturella faktorer samvarierar med 
förekomsten av kränkande handlingar.  

Skolans och undervisningsgruppens storlek inverkar på trivsel 

Fler elever, särskilt i år 8 och i år 2 på gymnasiet trivs bättre med sin 
klass och sina lärare i mindre skolor. Mindre undervisningsgrupper i år 5 
och 8 samvarierar med att fler upplever trivsel med skolan och 
undervisningen. Fler elever i mindre undervisningsgrupper i år 8 känner 
trivsel med klassen och med läraren än de som går i större grupper. 
Däremot trivs elever i år 5 och i år 2 på gymnasiet sämre med sin klass 
och sina lärare i mindre undervisningsgrupper. Upplevelsen av att det 
förekommer kränkande handlingar samvarierar inte med 
undervisningsgruppens storlek. Dock framkommer att pojkar under alla 
skolår utsätts för fler etniska kränkningar i stora skolor.  

Sociala nätverk och arbetslag är viktiga 

Analyserna av samvariationerna visar också att elever i skolor och 
klasser, där den sociala mångfalden är störst, i något mindre grad 
upplever trivsel och i något högre grad att det förekommer kränkande 
handlingar än på skolor där man är mer homogent sammansatt. Färre 
elever på skolor och i klasser med t.ex. åldersblandade grupper och hög 
andel elever med utländsk bakgrund uppfattar att andra visar tolerans. I 
klasser med hög andel elever med utländsk bakgrund anger fler elever än 
i andra klasser att det förekommer kränkande handlingar av många olika 
slag.  

Lärare och rektorer anger att då kontakten mellan olika kategorier på 
skolan är god, är även förekomsten av kränkande handlingar låg. 
Eleverna tycks vara utsatta för färre kränkande handlingar och tycks 
också bli mindre upprörda vid de tillfällen det ändå sker om kontakterna, 
relationerna, med andra elever och lärare i olika avseenden är goda. Det 
fordras bra sociala nätverk som kan fungera som skyddsnät. I 
intervjustudierna uttrycker eleverna att rädsla ofta bottnar i att man inte 
känner varandra tillräckligt på skolorna. Barn och unga efterlyser 
utvecklade relationer och kontakter med andra elever som man av olika 
anledningar inte möter i skolan och därmed inte känner. Möjligheterna att 
skapa goda relationer och ett gott socialt klimat, påverkas av hur 
personalen på skolorna samverkar och kommunicerar med varandra. Av 
kartläggningen framgår att fler elever upplever trivsel och färre upplever 
att det förekommer kränkande handlingar på skolor där personalen 
arbetar i lag. Särskilt tydligt är detta i år 5 och i år 2 i gymnasieskolan. 
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Skolan har behov av fler vuxna  

Resultaten visar att vuxnas närvaro, som rastvakter och kamratstödjare i 
skolmiljön utanför undervisningsrummen samvarierar med att fler elever 
upplever trivsel. Analysen visar också att på skolor där man har större 
vuxentäthet upplever fler elever trivsel och färre att kränkningar 
förekommer, särskilt när det gäller sexuella och etniska trakasserier. I 
intervjustudierna lyfter eleverna fram att vuxnas närvaro är viktig för att 
skapa goda relationer. En sådan närvaro är större och ses som självklar 
bland de yngre eleverna. När eleverna blir äldre så är behoven lika stora, 
men vuxennärvaron mindre. Eleverna, särskilt de i år 8, som deltagit i 
intervjuerna efterlyser fler vuxna att prata med i sin skolvardag, vuxna 
med olika kompetenser och roller. Skolhälsovården, elevvårdspersonalen 
och andra personalgrupper som exempelvis fritidspedagoger har en viktig 
roll i kontakterna med unga. Att döma av de elever som deltagit i 
undersökningen behöver skolorna fler vuxna med olika kompetenser i 
arbetet för att skapa goda lärmiljöer.  

Handlingsplaner som verktyg 

När det gäller skolornas arbete med att motverka mobbning och 
kränkande behandling finns inga enkla samvariationer med förekomsten 
av kränkningar och elevernas trivsel. Några övergripande tendenser kan 
dock utläsas. I stort sett samtliga skolor har handlingsplaner mot 
mobbning. Nio av tio handlingsplaner innehåller både förebyggande och 
åtgärdsinriktade moment. Vanligtvis är rektor, elevvårdare och lärare 
involverade när planerna tas fram. Elever är involverade i mindre 
utsträckning och allra minst föräldrar. Bristen på elevers delaktighet har 
bekräftats i den analys av tillsynsbeslut rörande kränkande behandling 
som Skolverket gjort. Av denna framgår att inte heller föräldrar eller 
elever alla gånger har informerats om skolans arbete på ett erforderligt 
sätt. De flesta planer upprättades 1998/1999 eller åren därefter och har 
utvärderats och reviderats under de senaste två åren. Flertalet rektorer 
bedömer att deras arbete mot mobbning och kränkande behandling har 
gett resultat och att förekomsten av mobbning minskat. Studien visar 
också att skolor med ett utvecklat förebyggande arbete generellt har lägre 
förekomst av kränkningar. Skolor som lyft fram arbetet mot kränkningar 
i sina lokala styrdokument arbetar också aktivare i klassrummet 
tillsammans med eleverna mot kränkande behandling. Arbete mot 
kränkningar i klassen ger ökad trivsel och trygghet bland eleverna. 

Men det finns också skolor som inte kan uppvisa ett tydligt samband 
mellan arbetssätt, kränkningar och trivsel. Av statistiken kan man ibland 
utläsa att skolor som har ett utvecklat arbetssätt också har högre 
frekvenser av kränkningar. Sannolikt beror detta på att dessa skolor haft 
ett problematiskt utgångsläge och tagit sina problem på allvar genom att 
initiera ett kraftfullt arbete. Det kan också bero på att skolors arbete 
bidragit till ett klimat på skolan där eleverna vågar berätta om sin 
situation. Vi vet sedan tidigare att skolor som arbetar intensivt, 
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åtminstone initialt uppvisar högre frekvenser, inte därför att problemen 
ökat, utan därför att kännedomen om problemen blir större.  

Skolarbetets inverkan 

Olika syn på vad skolan gör 

Vuxnas bilder av vad skolan gör mot kränkningar, skiljer sig åt från 
elevernas. Lärare tycker att skolan gör mer av förebyggande insatser än 
vad eleverna tycker. Fler elever i grundskolan, särskilt i år 5, än i 
gymnasieskolan bedömer att skolan aktivt arbetar med frågor om 
kränkningar. Arbetet avtar enligt elevernas upplevelse ju högre upp i 
skolsystemet de kommer. I gymnasieskolan görs minst insatser. Totalt är 
det mellan sex till sju av tio elever, som anser att man tillsammans med 
sina lärare ofta diskuterar och arbetar för att motverka kränkningar. 
Denna siffra stämmer väl överens med Skolverkets senaste 
attitydundersökning. Flickor är mindre positivt inställda till skolans 
insatser på detta område än pojkar. Elever från hem med lägre 
socioekonomisk status är mer kritiskt inställda till skolans arbetssätt än 
elever som kommer från bättre socioekonomiska förhållanden. 

Skolan förmedlar inte enbart bilden av vad som är norm och vad som är 
”normalt” i samhället genom de direkta handlingar som utspelar sig 
mellan människor som finns på skolan. Bilden förmedlas också direkt 
och indirekt genom den undervisning som bedrivs. Att skolan har 
förmåga att problematisera ”normalitet” och olika gruppers villkor måste 
därför ses som mycket väsentligt. Sammantaget visar kartläggningen att 
det är få av de studerade skolorna som i undervisningen särskilt 
diskuterar olika sociala kategoriers villkor och förhållanden till varandra. 
Skolorna är återhållsamma med att hjälpa eleverna att reflektera över 
samvaron med andra på skolorna och att undersöka vad olika sociala 
handlingar mellan skolkamraterna betyder. Inte minst blir detta tydligt 
när det gäller t.ex. frågor om homosexualitet.  

Del av undervisningen eller temadagar? 

En majoritet av eleverna menade att man i sex av de sju ämnen man 
tillfrågats om aldrig uppmärksammat homosexualitet. Enligt eleverna är 
homosexualitet och homofobi det område som generellt minst tas upp av 
skolan. Homosexualitet är också det minst uppmärksammade området i 
de lokala styrdokumenten. Endast i 19 procent av skolorna har området 
lyfts fram. För den elev som brottas med sin sexuella läggning i en miljö 
som osynliggör homosexualitet och som outtalat förutsätter en ovillkorlig 
heterosexualitet kan det bli känslomässigt svårt att begripa de inre 
spänningarna och komma till klarhet om den egna sexualiteten. Tillåts 
dessutom en rad nedsättande kommentarer som inte problematiseras ökar 
det inre trycket i onödan. 

När det gäller frågor om jämställdhet synliggörs den svårighet som 
många skolor har att omsätta ord till handling, bl.a. att växla över 
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planernas intentioner till arbete mot kränkningar relaterade till kön och 
sexualitet. 84 procent av skolorna har uppmärksammat jämställdhet i de 
lokala styrdokumenten. Sex- och samlevnadsfrågorna däremot omnämns 
inte alls i fyra av tio skolors lokala styrdokument. Eleverna anser att 
lärarna i liten utsträckning arbetar med frågan att inte bli sämre 
behandlad p.g.a. sitt kön. En majoritet av eleverna menar också att frågor 
om jämställdhet, maktstrukturer och normer utifrån kön och 
kvinnoförtryck aldrig eller sällan uppmärksammats i undervisningen i 
relation till religion och historia. Lärarna menar däremot att skolan gör 
mycket kring frågor om sexuella trakasserier men mindre när det gäller 
könsmobbning. Som vi konstaterat tidigare skiljer sig bilderna åt. 

För området rasism och etnicitet finns liknande tendenser som för ovan 
beskrivna områden. Både elever och lärare skattar skolans insatser för att 
motverka rasism och etnisk diskriminering högt, men när man närmare 
granskar undervisningens innehåll framkommer att 86 procent av 
eleverna aldrig eller högst någon enstaka gång anser att skolan 
uppmärksammat t.ex. frågor om etnicitet och etnocentrism i 
historieundervisningen. Studien visar också att cirka hälften av skolornas 
lokala planer inte berör frågor om mångkulturalism. En möjlig slutsats av 
detta förhållande är att skolan, när den väl uppmärksammar rasism, gör 
det i form av temporära insatser och inte som ett naturligt inslag i 
undervisningen. Sammantaget kan vi konstatera att skolan 
uppmärksammar elevers agerande mot varandra mer än hur skolan själv 
agerar i t.ex. sin undervisning. 

Stödet från huvudmannen sviktar på många håll 

Skolorna uppger sig arbeta med värdegrundsfrågor, vilka också framhålls 
som viktiga i de lokala arbetsplanerna, men samtidigt förefaller de 
utesluta sådana frågor som till exempel mångkulturalism och sexuell 
läggning. Studien visar att skolor, där rektor upplever en bra 
arbetssituation, kan påverka sina arbetsvillkor och de förhållanden som 
styr skolans vardag, har en högre trivsel bland eleverna och lägre 
frekvenser elever som upplever att de behandlas illa. För att dessa villkor 
ska råda på skolor fordras att de lokala politikerna stödjer skolans 
strävanden. Drygt en tredjedel av rektorerna i studien anser att de lokala 
politikerna inte gett dem något stöd i skolans arbete mot kränkande 
behandling och en tredjedel svarar att de varken fått bra eller dåligt stöd. 
 

Reflektioner och rekommendationer 
Tillvaron i skolan utgör en betydelsefull del av barn och ungdomars liv 
under uppväxtåren. Det är genom det livet som de möter människor av 
många olika slag, tar del av de många hemkulturernas yttringar och lär 
sig vilka spänningar, regler och normer som skapar det egna samhället. 
Genom livet i skolan fogas de unga in i en aktuell samhällsordning, 
genom att iaktta detta liv och tillsammans med andra reflektera över hur 
det gestaltas får de unga redskap, som gör att de kan förbättra 
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samlevnaden. Genom att delta i skollivet ska de unga såväl socialiseras 
som stimuleras till en social utveckling som innebär att de förmår att 
hävda demokratiska och humanistiska värden i samspelet med andra. För 
att få denna utveckling att fungera fordras också bra insatser från de 
vuxnas sida på skolorna. I de studier som ligger till grund för Skolverkets 
redovisning kommer det fram exempel på att kränkande handlingar utförs 
i skolvardagen. I intervjuerna med ungdomar framgår att de vuxna på 
skolan ibland är ovetande om de skeenden som finns bland ungdomarna. 
Några av uppgifterna från ungdomarna om sexuella handlingar tyder till 
och med på att vuxna på skolor brister så starkt i omdöme att de utnyttjar 
de unga som står i beroendeställning till dem. 

Allvarliga resultat att uppmärksamma … 

Kartläggningen fångar upp de gällande normerna bland dagens ungdomar 
och pekar på en del intressanta uppgifter om hur de unga upplever att 
kränkande behandling och andra mindre önskade handlingar förekommer 
i skolan. Den pekar också på faktorer som har betydelse för en god lär- 
och arbetsmiljö. 

Bland annat visar studierna att: 

- Mellan 3- 6 % av eleverna uppger att de har varit utsatt för mobbning 
eller behandlats illa i skolan av andra elever. Samtidigt är det mycket 
få elever som själva uppger att deltagit i att behandla andra illa eller 
medverkat i mobbning.  

- Den sociala miljön i skolan är hårdast under de senare åren i 
grundskolan. I jämförelse mellan åldersgrupperna visar resultaten att 
benägenheten att behandla andra illa, utsätta andra för mobbning och 
att förhålla sig passiv när andra drabbas är vanligare i år 8. Det är 
också vanligare att elever i denna ålder upplever sig illa behandlade 
av lärare än övriga. Särskilt vanligt är det att ungdomar använder 
otrevliga verbala uttryck om varandra, där särskilt olika 
könsanknutna uttryck florerar.  

- Sexuella närmanden och trakasserier förekommer i skolorna. Ungefär 
vart tionde elev i år 8 uppger att andra ofta eller flera gånger tafsat på 
dem.  

- Elever med utländsk bakgrund är mer utsatta för kränkningar än 
andra men det är också de som i större utsträckning än andra elever 
utsätter andra för kränkningar. Var fjärde elev med utländsk uppger 
att de varit utsatta för kränkningar. Studien visar också att en del 
elever med utländsk bakgrund känner sig diskriminerade. Rasism och 
främlingsfientlighet förekommer på en del skolor. 

 

… och viktiga inslag i en god skolmiljö   
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- Den genomförda studien påvisar samvariationer mellan kränkande 
handlingar och skolfaktorer och understryker därmed behovet av 
åtgärder som beaktar dessa samband.  

- Hur skolan organiserar sin verksamhet och leds är av betydelse för 
skolans klimat och förekomsten av oönskade handlingar. I skolor där 
rektor upplever sig ha en god arbetssituation är också trivseln bland 
eleverna högre och känslan att bli illa behandlad lägre. Goda 
relationer och kontakter mellan personalen och eleverna och inom 
personalgruppen visar att skolans sociala nätverk liksom samarbete i 
personalgruppen också är positiva förutsättningar. Närvaron av vuxna 
med olika kompetenser bidrar också till ett bättre klimat. 

Förmågan att synliggöra sexualitet, genusperspektiv, frågor kring 
etnicitet, rasism och främlingsfientlighet i undervisningen är andra 
aspekter som inverkar på hur ungdomarna relaterar sig till varandra och 
till de vuxna. Men också förmågan att belysa normbildningen i skolans 
arbete är viktig. En slutsats som Skolverket drar från den genomförda 
studien är att skolor i högre grad behöver skaffa sig ökade kunskaper om 
ungdomskulturen och den normbildning som sker där, för att både kunna 
bejaka positiva förändringar och motverka negativa normyttringar 

Hur eleverna har det på den egna skolan är grunden för 
förbättringsarbete  

Skolverket bedömer att den sammantagna bilden från studien av olika 
kränkande handlingar i skolan visar att det görs insatser och att det finns 
ett förtroende för dessa. Det går att lita på skolorna och på rektorer, lärare 
och annan personal som arbetar där. Skolor är robusta konstruktioner 
som ägnar sin huvuduppmärksamhet åt de ungas kunskapsutveckling och 
som förser dem med ett socialt liv som de kan lära för livet av. Men 
studien visar också att skolor har brister. Dessa är angelägna att snarast 
rätta till så att skolorna kan lyckas med hela sitt uppdrag, att såväl förse 
de unga med hållbara kunskaper och med hög förmåga att hävda 
demokratiska och humanistiska värderingar. De flesta förbättringar som 
fordras behöver åstadkommas på den lokala skolnivån. Skolverket för 
därför en rekommenderande diskussion kring dessa fält och kompletterar 
diskussionen med synpunkter kring de områden som kan förbättra 
förutsättningarna för skolorna att lyckas med dessa insatser. 

De kartläggningsstudier som företagits visar att barnen och ungdomarna i 
många avseenden står inför interaktioner med andra som inte alltid 
kännetecknas av de värderingar som skolan har till uppdrag att gestalta 
och utveckla. Nedsättande, retsamma, obehagliga och ibland kränkande 
språkliga och fysiska handlingar ingår i skollivets normalitet för eleverna 
i grund- och gymnasieskolorna. Där ingår också mycket av omsorgsfullt, 
uppskattande, vänskapligt och stödjande bemötande som stimulerar de 
unga att omfatta de goda värderingar som skolor har till uppdrag att 
utveckla hos dem.  
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Normbildande sker tillsammans med andra 

Den gjorda kartläggningen speglar det vanliga liv som omger eleverna i 
deras skolvardag. I det livet är det eleverna som själva gör iakttagelser 
och upplever hur den sociala ordningen och de mellanmänskliga 
normerna gestaltar sig. Det är till stora delar den del av skollivet som 
sker utan någon tätare insyn från de vuxnas sida i skolorna. I många av 
de situationer där eleverna reagerar på varandra, kommenterar varandra 
och uttrycker sina känslolägen är vuxna inte närvarande och där kan inte 
heller vuxna ständigt förväntas vara närvarande i skolorna. För att denna 
del av livet i skolan ska fungera på ett sådant sätt som är avsett behöver 
de unga ha bra redskap för att skydda sig själva och varandra mot sociala 
avarter som förtryck och kränkningar. Framförallt behöver de unga 
bearbeta sina umgängesnormer, där såväl språkbruk som direkta 
handlingar mot varandra berörs, så att dessa bejakar och stöder 
kamratligt, vänligt och tolerant uppträdande. Normerna behöver 
utvecklas så att de riktar sig mot nedsättande språkbruk, psykiska 
gliringar och fysiska attacker.  

Skolan behöver ge eleverna kunskap om det mänskliga samspelet 

För att det ska bli möjligt för ungdomar att hitta fram till detta slags 
normer behöver de under skoltiden lära sig mer om hur de själva och 
andra människor fungerar i sitt direkta samspel. Vid en del 
gymnasieskolor finns redan idag kurser i livskunskap eller 
människokunskap. Vid en del grundskolor lär sig eleverna om dessa 
förhållanden under temaveckor där mänskligt samspel tas upp eller under 
introduktionsveckor när man kommer samman i nybildade klasser. I en 
del grundskolor använder man klassrådstid för att reflektera över den 
egna interaktionen, bearbeta upplevelserna från samspelet och finna nya 
vägar att vara tillsammans på för att man ska kunna nå skolans mål. Det 
är inget som hindrar skolor att välja material för till exempel 
språkinlärning som innehåller bra kunskapsgenomgångar kring det 
mänskliga samspelet eller om normer i ungdomsgrupper, så att inlärning 
kring den egna situationen kan ske samtidigt med annan inlärning. De 
olika lösningar som skapats på skolor för att stimulera en positiv 
normbildning bland eleverna behöver lyftas fram från skolornas sida och 
ges spridning via lärarpressen och ungdomstidningar. I detta framtida 
arbete behöver skolutvecklingsmyndigheten bidra genom att sprida goda 
exempel i samband med att utvecklingsinsatser görs i kommunerna. 

Skolpersonal behöver kunskap om barn och ungas utveckling och 
socialisering 

Den önskvärda normbildningen bland eleverna kommer sannolikt inte till 
stånd förrän skolpersonalen, och där särskilt lärarna, vidgar och fördjupar 
sina kunskaper i socialpsykologi och om ungdomskulturer. 
Lärarutbildningarna föreslås se över valet av litteratur i 
grundutbildningen och se till att både vidden och djupet av kunskaper 
inom dessa kunskapsfält tillfredsställs för de blivande lärarna. 
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Lärarorganisationerna och de många skolorna behöver ta del av dessa 
litteraturval så att de kan användas som inslag i lärares 
kompetensutveckling under de kommande åren. En del av denna bör 
användas för att lärare med hjälp av ungdomssociologiska och 
socialpsykologiska begrepp genomför studier av hur barns och 
ungdomars umgängeskultur gestaltar sig i den egna skolan. Genom att gå 
systematiskt tillväga och undersöka på vilket sätt normerna påverkar 
barnens och ungdomarnas samspel och hur detta inverkar på 
möjligheterna att nå skolans mål kan dessa iakttagelser och studier 
användas för insatser där ungdomskulturen påverkas åt lämpligt håll. 
Under sin kompetensutveckling behöver fler lärare pröva på olika sätt att 
intervenera i ungdomskulturen, varför det socialpsykologiska lärandet 
bör innefatta tillämpningar, där man direkt prövar olika sätt att utveckla 
normer i befästa grupper. 

Lärarorganisationerna ska driva det professionella arbetet med 
etiska frågor 

Lärarorganisationerna har under det senaste året tagit fram etiska 
riktlinjer för den egna yrkesverksamheten av det slag som skolledarna 
arbetat efter under det senaste decenniet. Under de närmaste åren har 
lärarorganisationerna ambitionen att få alla sina medlemmar att diskutera 
igenom de etiska principerna så att de blir kända och organisationerna 
står inför en grannlaga uppgift att utveckla sina egna rutiner för hur 
efterlevnaden ska kunna bevakas inom den professionella gemenskapen. 
Skolverket föreslår att regeringen avdelar 3 miljoner kronor per år under 
2003, 2004 och 2005 till Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund så att 
de båda organisationerna ska kunna intensifiera arbetet med att få de 
egna etiska reglerna att tillämpas på landets skolor. I detta arbete bör de 
ovan refererade aktuella utredningar om kränkande handlingar i skolan 
användas och lösningar på hur man dokumenterar sina egna 
ställningstaganden tas fram. Särskilt angeläget är att lärarnas 
yrkessammanslutningar tar upp hur man skall bevaka att lärare inte bryter 
mot de etiska principer som säger att lärare ska ”alltid bemöta eleverna 
med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot 
skada, kränkning och trakasserier”. 

Stärk arbetet med demokrati och värdegrund 

Huvudinriktningen för detta slags insatser på skolorna bör vara att 
personalens och ledningens syn på skolans uppdrag utvecklas och vidgas. 
Skolpersonalen behöver se sambanden mellan undervisning, lärande, 
social utveckling och hälsa, och inte ställa någon del åt sidan. Genom att 
stärka arbetet med demokrati och värdegrund motverkas kränkande 
behandling samtidigt som villkoren för lärande främjas. Skolverket 
kommer att bidra till denna uppmärksamhet genom att i sina 
resultatpresentationer i högre utsträckning uppmärksamma sambanden i 
helheten.  
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Fördjupad kunskap och förståelse för betydelsen av kön, 
socioekonomisk bakgrund och etnicitet 

En vidgad och fördjupad kunskap om ungdomskultur och 
socialpsykologi behöver kompletteras på skolorna med en aktuell 
kunskap om orsakerna till att kränkande handlingar utförs. Av 
intervjustudierna framgår bland annat att det främst är elever som avviker 
från den gängse skolnormen som i högre grad riskerar att utsättas. Det 
kan därför behöva göras återkommande studier på skolorna av vilken 
betydelse som kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet har i skolans 
miljö. Det är lämpligt att sådana studier företas av elever och lärare 
tillsammans som ett inslag i undervisningen. Studiernas resultat kan 
användas som utmaningar av såväl elevers som lärares föreställningar om 
vad det är som räknas på den egna skolan och som en hjälp med att inte 
se fördomar och nedsättande handlingar som något som förekommer hos 
andra men inte hos oss. 

Det är också angeläget att detta slags studier företas så att deras resultat 
kan användas som alarmsignaler till skolans ledning och personal om de 
tyder på att elever uppfattar en eller annan lärare som sexuellt 
påträngande. På många skolor är det idag svårt för elever som utsätts för 
sexuella inviter av de vuxna på skolan att slå larm, även om många elever 
vittnar om att de har förtroende för en eller flera bland de vuxna. Att 
vidga alarmsystemet inom skolan med någon form av frågeundersökning, 
där det kan vara möjligt att klargöra att obehagligheter förekommer, kan 
hjälpa skolorna att fånga upp de problem som fordrar resoluta åtgärder. 

Ledarna har ett stort ansvar 

Skolledarens betydelse är stor för ett framgångsrikt arbete. 
Kartläggningen visar att rektorer ibland saknar tydligt stöd från 
huvudmannen, vilket kan undergräva skolledares förutsättningar att ta 
ansvar för frågan på den enskilda skolan. Skolledarna behöver tydligt 
stöd från kommunen. Staten har bidragit genom satsningen på 
kompetensutveckling för rektorer med särskild inriktning på 
värdegrundsfrågor och på kränkande behandling. Under det senaste året 
har också förvaltningschefer omfattats av satsningen. Erfarenheterna från 
kompetensutvecklingen har varit positiva. Utbildning inom området ses 
som värdefull och efterfrågad. Skolverket bedömer därför behovet av 
fortsatt stöd till utveckling av ledares kompetens i värdegrundsfrågor som 
angelägen.  

Fler vuxna nära eleverna 

Studien visar att det behövs fler vuxna nära eleverna i deras vardag, 
vuxna som eleverna kan prata med och utveckla goda relationer till. Från 
perspektivet att motverka kränkande behandling, är det viktigt att statens 
satsning på fler vuxna i skolan fortgår. Många skolor har rekryterat andra 
kompetenser till skolan och dessutom ökat vuxentätheten genom t.ex. 
kamratstöd. På många skolor finns också särskilda rastvakter i syfte att 
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öka barnens trygghet utanför klassrumsmiljön. Utökad socialpedagogisk 
kompetens och satsningar på elevhälsa är andra positiva inslag i arbetet 
för elevers välbefinnande och utveckling av normer och värden.  

Klargörande av gällande lagstiftningar 

För att underlätta ett samarbete mellan olika aktörer lokalt, är det viktigt 
att klargöra hur lagstiftningarna och myndighetsansvaret ser ut för 
området. Att alla känner till vilka lagar som gäller, hur dessa förhåller sig 
till varandra och vilka myndigheter man kan vända sig till är viktigt för 
att stärka elevernas rättssäkerhet. För frågor om kränkande behandling i 
skolan finns flera olika lagrum med olika tillsynsansvar för olika 
myndigheter. Detta gör samverkan än viktigare, men också svårare. 
Samtidigt som skolans olika lagar och författningar gäller, omfattas 
också skolan av brottsbalken, arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen. Till 
detta kommer FN:s barnkonvention. Förutom Skolverket är därmed de 
sociala myndigheterna, polisen och yrkesinspektionerna inblandade som 
tillsynsmyndigheter. Skolverket avser att under det kommande året göra 
en översyn av hur lagstiftningarna och myndighetsansvar förhåller sig till 
varandra och därefter publicera översynen så att elever, lärare och 
skolledare på skolorna ska kunna använda den som en praktisk hjälpreda 
när man behöver använda olika lagrum.  

Återkommande nationella kartläggningar 

Livet i skolan är dynamiskt. Normerna bland såväl de växande som 
skolans vuxna är i återkommande rörelse. De 
kartläggningsundersökningar som har refererats här bör inte bli unika. De 
behöver inte bara genomföras med jämna intervall på de många skolorna 
utan också på mer övergripande nivå så att rörelserna i 
umgängesnormerna fångas upp. Genom att detta slags studier repeteras 
kan Skolverket framgent bedöma hur normförändringarna ser ut och hur 
väl de stämmer med inriktningen av uppdragen till skolorna. För att de 
åtgärder som skolorna sätter in ska hinna få effekt och kunna påverka 
samlevnaden mellan eleverna och därmed deras inlärning av 
värdegrunden avser Skolverket att genomföra detta slags studier med 
femåriga intervall. 
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Bilaga 1  

Insatser – vad har gjorts och vilket arbete pågår ? 

 

Skolverket har haft i uppdrag att vidta insatser för att motverka 
kränkande behandling. Nedan följer en kort beskrivning av dessa delar. 

Skolverket bedriver ett aktivt arbete med demokrati- och 
värdegrundsfrågor. Genom att stärka skolors arbete med demokrati och 
värdegrund stärks också arbetet mot kränkande behandling. Bland annat 
har nationella konferenser genomförts under 2001 om värdegrund och 
demokrati. Konferenserna har utvärderats och visat sig vara mycket 
uppskattade. 96 procent av konferensdeltagarna var nöjda 
(kommunpolitiker, skolledare, förvaltningstjänstemän, lärare och 
elevvårdare). 95 procent angav att de fått nya kunskaper. 87 procent 
angav att de trodde att innehållet skulle påverka deras framtida arbete 
med värdegrunden.  

Olika stöd- och stimulansmaterial har producerats, bl.a. ”Med demokrati 
som uppdrag” och ”Det är min uppgift att knyta ihop det”, som särskilt 
riktar sig till rektor och vidare analyseras det som bl.a. kom fram om 
mobbningsarbetet i kvalitetsgranskningen 1999. 91 procent av alla 
rektorer med ansvar för år 5 och 8 i grundskolan samt år 2 i 
gymnasieskolan känner till material etc. om värdegrund och demokrati 
som Skolverket producerat. Hela 73 procent av dessa rektorer uppger att 
de haft nytta av det i sitt arbete.2  

Kompetensutveckling för rektorer har bedrivits under de senaste åren med 
särskild inriktning mot värdegrund och kränkande behandling. Under 
2002 har även förvaltningschefer och i viss utsträckning också politiker 
varit viktiga målgrupper. Kompetensutvecklingen har genomförts i 
samarbete med rektorsutbildningarna. Under 2001 och 2002 har 
kompetensutvecklingen kopplats till utvecklingsdialogarbetet. 
Utvärderingar visar på positiva resultat. Behoven av stöd är stort och 
utbildningen ses som värdefull. Särskilt viktigt verkar det vara att 
samtliga ledare inom utbildningssektorn lokalt omfattas av satsningen, så 
att förvaltningschefer och politiker kan ge stöd till rektorerna.  

Skolverket har sedan hösten 2001 genomfört regionala seminarier i 
samverkan med av regeringen utsedda värdegrundscentrumen Göteborgs 
universitet (Värdegrunden) och Umeå Universitet samt Ersta Sköndal 
högskola. Seminariernas syfte är att skapa mötesplatser för samtal och 
reflektion om samt nätverksbyggande kring värdegrundsfrågorna i och 
mellan skolor, kommuner och högskolor/universitet. Verksamheten 
inrymmer dels seminarier som generellt handlar om innebörden av 
värdegrunden och skolans demokratiska uppdrag, dels seminarier som 
specifikt tar upp särskilda teman kring olika former av mobbning och 
                                                 
2 Särskilda frågor om Skolverkets insatser och material ställdes i kartläggningen. 
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kränkande behandling, såsom rasism, etnisk diskriminering, sexuella 
trakasserier, homofobi och könsrelaterad mobbning. Seminarierna har 
också genomförts med Tillsammans-projektet på 
Utbildningsdepartementet för att särskilt understryka aspekten om 
kränkande behandling. Seminarierna har dokumenterats och utvärderats. 
En analys kommer efter seminarierna att göras av framtida behov av bl.a. 
regional seminarieverksamhet inom området. En samlad analys och 
utvärdering beräknas finnas klar årsskiftet 2002/03, då 
seminarieverksamheten avslutas.  

Skolverket har tagit fram en kunskapsöversikt om mobbningsforskning. 
Översikten visar bland annat att den psykologiska ansatsen varit och är 
dominerande inom området, på bekostnad av pedagogiska, sociologiska 
och statsvetenskapliga. Detta har sannolikt bidragit till den 
individualisering som vi idag ser präglar såväl debatt som arbete mot 
mobbning. Forskning med kompletterande perspektiv från andra 
discipliner bör främjas. Skolverket stödjer bl.a. ett forskarnätverk om 
värdegrunden. 

Skolverket har sedan hösten 2001 medverkande i 
Utbildningsdepartementets antimobbningsprojekt Tillsammans bl.a. i 
planeringsarbetet, genom medverkan på konferenser och i 
attitydpåverkansarbete genom artiklar etc. Utvärdering av Tillsammans-
projektet kommer att påbörjas under slutet av 2002. 

Skolverket har också under 2002 gjort en analys av tillsynsbeslut som rör 
kränkande behandling. Analysen visar bland annat på vilka problem och 
brister i skolors arbete som framkommit i utredningarna. Dessa brister rör 
bland annat skolans information till föräldrar och elevers delaktighet i 
mobbningsarbetet. Analysen innehåller också bedömningar hur 
Skolverket framledes ska bli än mer effektivt i sitt tillsynsarbete. 

Under sommaren 2002 har uppdrag givits till de två nationella 
värdegrundscentrumen om att fördela medel till skolor och kommuner för 
insatser för att stärka flickors självförtroende. De ekonomiska resurserna 
ska fördelas under hösten. De lokala insatserna ska syfta till att motverka 
kränkande behandling. En uppföljning och utvärdering av resursernas 
effekter inkommer sommaren 2003.  

I syfte att ge kommuner och skolor fördjupad kunskap om sambanden 
mellan lärande, demokrati/värdegrund och hälsa har Skolverket anställt 
regionala experter på Skolverkets regionala enheter. Experterna ska 
under ett år arbeta ut mot skolor och kommuner och ge stöd för deras 
kompetensutveckling inom detta område. Kränkande behandling är ett av 
de områden som särskilt kommer att uppmärksammas. 

Skolverket arbetar även för närvarande med andra regeringsuppdrag 
som på olika sätt relaterar till frågor om kränkande behandling och 
utsatthet för särskilda grupper. Ett uppdrag handlar om hur skolan kan 
stödja de flickor och pojkar som kommer från patriarkala hemmiljöer. Ett 
annat uppdrag handlar om att belysa jämställdhetsarbete i miljöer som 
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präglas av etnisk och social mångfald (båda är regeringsuppdrag 
2001/2002).  

 

Skolverket håller för närvarande på att utveckla sin hemsida om 
värdegrunds- och demokratifrågor, i syfte att tydligare ge information om 
bl.a. styrdokument och undersökningar om och insatser mot kränkningar. 

Under våren 2002 fick också Skolverket av regeringen i uppdrag att 
stärka stödet till skolorna i deras arbete mot mobbning och annan 
kränkande behandling (2002/760/S Uppdrag till Statens skolverk 
angående mobbning mm i skolan).  

I uppdraget ingår att lyfta fram lärande exempel på handlingsprogram 
och arbetssätt mot kränkande behandling som genom utvärdering eller 
forskning visat att det minskat mobbningen och skapat goda lär- och 
arbetsmiljöer. Uppdraget innebär också att ge stöd till skolorna med att 
granska, utvärdera och förbättra sitt arbete mot kränkande behandling. 
Skolverket kommer att sammanställa och sprida ett referensmaterial som 
kan användas i förskolor och skolor för att stödja utvecklingen, samt 
utarbeta allmänna råd för arbetet med att motverka alla former av 
kränkande behandling och med att upprätta handlingsprogram. 
Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2003. 
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