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Jessica Schmidt och vi på SIKT 

Supportgrupper vid  
mobbning och kränkningar 

Malmö 13-14 nov 2017 
 

Jessica Schmidt är en lysande föreläsare. I denna 2-dagars workshop kommer 

hon att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med supportgrupper av 

elever vid mobbning. Målsättningen med kursen är att du skall kunna gå tillba-

ka till din skola eller arbetsplats och genast ta itu med mobbnings- och kränk-

ningssituationer och se positiva resultat omedelbart.  

Jessica har 10 års erfarenhet av att arbeta med supportgrupper. Sue Young i 

Hull, Storbritannien utvecklade på 90-talet ett antimobbningsprogram som byg-

ger på stödgrupper med elever. Eleverna som är en del av problemet löser situa-

tionen själv med hjälp av en minimal men riktad insats från de vuxna. 

Programmet har väckt uppmärksamhet både nationellt (the UK National Gui-

dance to Schools) och internationellt och är sedan år 2000 ett av de arbetssätt 

som brittiska staten förespråkar i sitt nationella anti-mobbningprogram (”Bully-

ing – don’t suffer in silence”, Department for Education and Employment, 2000).  

I Sverige - där modellen introducerades 2007-2008 har vi enormt positiva erfa-

renheter av arbetssättet. Känslan av maktlöshet och desperation försvinner när 

man fokuserar på att omedelbart ändra situationen både för den som kränker 

och den som är kränkt och använder kompetensen hos de som är inblandade. 

Metoden använder naturligt grupptryck på ett konstruktivt sätt och utgår från 

att alla vill göra rätt. Den eller de som utsätter kan behålla sin roll i gruppen 

men kan vända det till en positiv roll. (en som vet hur man mobbar vet också hur 

man gör tvärtom).  

Det är fascinerande att en totalt icke-konfrontativ metodik kan fungera så ef-

fektivt även när personalen som genomför insatsen har begränsad erfarenhet. I 

Västerås där Jessica undervisade i modellen 2015 hade man de första 8 måna-

derna arbetat med 31 mobbningsärenden. I endast 1 av dessa ärenden var den 

kränkte eleven inte säker på att det var bättre - än.   

 

När: 13-14 nov 2017 kl 9-16  

Plats: SIKT's lokaler på Nordlins väg 95 eller Kockum Fritid  

Kostnad: 3900:- + moms (Flera från samma arbetsplats får rabatt.  

    Kontakta oss)    

 

Mer info på www.sikt.nu 


