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1. Inledning 
 

En nioårig pojke kom en dag hem från skolan alldeles blodig. Han hade svårt att 
andas och han grät. Föräldrarna förstod ingenting. Han hade aldrig sagt ett ord om 
att han blev mobbad. Nu kom det fram att två av hans klasskamrater hade mobbat 
honom periodvis under flera år. Den här dagen övergick mobbningen i fysisk 
misshandel. Klasskamraterna hade knuffat omkull nioåringen. De slet honom i 
öronen så hårt att bitar lossnade. Innan de lämnade honom hoppade de på hans 
bröstkorg.  Fallet polisanmäldes dock. (ur Expressen den 22/11-1998)  

 
Det har under de senaste åren uppmärksammats flera fall av mobbning där offren har 
anmält antingen förövaren eller skolan de gått i. Brottsbalken säger att det är ett brott 
att misshandla, hota, ofreda eller förtala en annan människa. Det står även i läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet att: “Rektorn har [...] ett särskilt ansvar för att alla 
former av trakasserier och mobbning bland elever och anställda motverkas.” (Lpo94,   
s. 35) 
 

1.1 Bakgrund 

Jag anser att anledningen till varför man bör debattera och studera ämnet mobbning är 
självklar. Det är naturligtvis av största vikt att vi i skolan motverkar något som skadar 
och sårar våra elever både fysiskt och psykiskt. Det är inte frågan om att detta på något 
sätt ska ske om eller när vi har tid utan det är vår absoluta skyldighet att ständigt 
bekämpa all uppkomst av mobbning.  Läroplanen säger att ”ingen skall i skolan 
utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas.” (Lpo94, s.5) 
 
Mobbning är idag ett väldigt obehagligt men tyvärr vanligt problem i vårt samhälle. 
Otroligt många barn och vuxna mår dagligen psykiskt dåligt av det utanförskap och de 
trakasserier de utsätts för i skolan eller på arbetet. Mobbning förekommer överallt, så 
väl i skolor som på arbetsplatser. Jag har dock valt att avgränsa mitt arbete till 
mobbning mellan elever i skolan. Anledningen till mitt val är att jag förundras över hur 
människor i allmänhet beter sig mot varandra men som lärare ligger det mig närmast att 
studera barns beteende. Jag vill själv ta till mig mer fakta om mobbning samt de olika 
karaktärerna som mobbaren och mobboffret utgör. Dessutom vill jag få mer kunskap 
om hur vi i skolan kan förebygga och åtgärda mobbning.  
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1.2 Syfte 

Ett syfte med mitt arbete är att få bredare kunskap om ämnet mobbning.  Meningen är 
också att undersöka olika modeller för att få ökad insikt i dels hur skolor kan arbetar i 
förebyggande syfte, dels hur de kan ta hand om aktuell mobbning. 
 

1.3 Frågeställningar 

Innan jag i arbetet går in på de egentliga frågeställningarna tas definitionen av 
mobbning upp. Jag har även valt att behandla vilka framtida men eleven kan få av 
mobbningen. Mina huvudsakliga frågeställningar är dock: 
 

• Vem mobbar? Finns det gemensamma drag hos mobbare?  
• Vem blir mobbad? Finns det karaktäristiska drag hos de mobbade individerna? 
• Hur kan skolan arbeta förebyggande mot mobbning? 
• Hur agerar skolpersonalen vid uppdagad mobbning? 

 

1.4 Genomförande 

Det första steget i mitt arbete, efter att ha valt huvudämne, var att göra den avgränsning 
jag har. I mitt litteratursökande riktade jag därmed in mig på att söka efter mobbning i 
skolan. Jag har i tidigare kurser tagit till mig flera författare vilka behandlar ämnet 
mobbning. Därför kände jag igen ett flertal namn inom forskningen av detta.  
 
När jag samlat in och läst största delen av litteraturen började jag formulera mina 
frågeställningar. Vad vill jag få ut av detta arbete? Jag hade många tankar och idéer 
som jag till slut samlade under rubriken frågeställningar. Jag valde även att fördjupa 
mig i diverse modeller vilka ska förebygga, motverka och åtgärda mobbning. Dessutom 
har jag tagit del av en skolas handlingsplan. 
 
Det sista jag gjorde innan jag började skriva var att söka reda på lämpliga personer, 
vilka kunde ställa upp på en intervju. Resultatet blev en intervju med en före detta 
mobbad elev samt skriftliga intervjuer med tre lärare.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Mobbning 

Jag har i min litteraturgenomgång valt att presentera olika författares synpunkter på vad 
mobbning innebär. Detta dels därför att begreppet varierar beroende på författarnas syn 
på mobbning, dels för att få så stor spridning på mitt arbete som möjligt. Anledning är 
att inte endast en författares åsikter ska genomsyra arbetet. Jag tycker det är viktigt att 
studera vad mobbning är, hur den yttrar sig och vilka personer som är inblandade men 
jag har också, dock senare i arbetet, valt att behandla vad olika författare har att säga 
om praktiska metoder som vi lärare kan använda oss av i arbetet mot mobbning. De 
forskare/författare jag har valt är Dag Björndell, Katri Cronlund, Monica Fahrman, 
Anncha Lagerman & Pia Stenberg, Arne Maltén, Christer Olsson, Dan Olweus, Anatol 
Pikas, Erling Roland, samt Janne Staff. Jag har även hämtat information från internet på 
adresserna www.Friends.a.se,2001 och www.projectcharlie.org/.   
 

2.1.1 Vad är mobbning? 

Ordet mobbning kommer ursprungligen från latinets ”mobile vulgus” som betyder 
ungefär ”den lättrörliga, opålitliga hopen” (Maltén, 1998). På vårdad engelska blir detta 
”mob” och brukar översättas till “att bråka i gäng eller grupp”. Björndell (1987) menar 
att man ibland tyvärr blandar ihop mobbning med konflikt. En konflikt handlar många 
gånger om att alla parter aktivt bekämpar varandra medan mobbning är då någon eller 
några “systematiskt ger sig på en och samma person under längre tid”.  (Björndell, 
1987, s.8) 
 
Mobbning är ett gruppfenomen som existerar både bland barn och ungdomar men även 
hos vuxna på arbetsplatser. Enligt Olweus (1999) mobbas cirka 100 000 barn i skolan 
av andra elever. Pikas (1987) menar att siffror som pekar på hur vanlig mobbning är 
varierar beroende på hur man väljer att definiera ordet. Han anser inte att mobbning är 
allt negativt människor kan utöva mot varandra. Istället menar Pikas att man kan 
definiera mobbning som:  
 

“…medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar 
ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i underläge av en grupp vars 
medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion.” (Pikas, 1987, s. 42)  
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Olweus (1999) menar att mobbning är när en eller flera personer, vid upprepade 
tillfällen under en viss tid, säger eller gör kränkande saker mot någon. Vidare säger han 
att det kränkande och obehagliga kan ta sig uttryck i direkt mobbning, med slag, 
sparkar, hotelser med mera. Den indirekta mobbningen  skulle då vara att någon blir 
utfryst ur kamratgruppen, blir baktalad och på så sätt hindrad från att få vänner. Olweus 
poängterar att det inte är mobbning “…när två personer med ungefär samma fysiska 
och psykiska styrka slåss eller bråkar.” (Olweus, 1999, s.9) 
 
Ytterligare definitioner som ges av mobbning är: 

 
“En eller flera individer särbehandlar och kränker en annan individ. Det råder en 
ojämlikhet i styrkeförhållande t. Det ska dessutom pågå under en viss tid.” 
(Fahrman, 1997, s. 4) 

 
“Mobbning är långvarigt våld, psykiskt och/eller fysiskt, riktat mot ett offer och 
utövat av enskilda personer eller grupper.” (Roland, 1983, s. 10)  

 
”Med mobbning menas både fysiskt och psykiskt våld. I psykiskt våld innefattas 
även utfrysning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge och känner 
sig kränkt.” [...] ”Mobbning är när någon eller några är dumma flera gånger mot 
en person som är ensam, rädd eller i underläge. Mobbning kan vara svordomar, 
fula ord, könsord, förolämpningar, slag, sparkar, knuffar, fasthållning, krokben, 
utfrysning m.m.” (Lagerman & Stenberg, 1994, s.5 och s.63)  

 
Olsson (1998) säger att de flesta av de tusentals elever i våra skolor som blir mobbade 
känner att det inte finns någon vuxen som riktigt engagerar sig och bryr sig om deras 
situation. Han hävdar starkt att den mobbade har tolkningsföreträde i frågan vad som 
ska betraktas som mobbning eller inte. En mobbare kan alltså aldrig försvara sitt 
beteende genom att påstå: ”jag bara skojade”. Olssons definition på vad mobbning 
innebär utgår från den mobbade och lyder på detta sätt: 
 

”Mobbad är den elev som på fredagskvällen vid tanken på vad som eventuellt kan 
hända nästa vecka i skolan blir ledsen, och möjligheten att känna glädje den 
kvällen är förstörd.” (Olsson, 1998, s.19) 

  

2.1.2 Varför mobbar man? 

Pikas (1987) har i sina undersökningar frågat elever vad de anser vara orsaken till 
mobbning. Han har då nästan alltid fått yttre avvikelser som den största anledningen. 
Exempel på yttre avvikelser är kläder, utseende och uppförande. Björndell (1987) säger 
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att dessa faktorer inte har någon större betydelse vid val av offer eftersom han menar att 
ett barn med grundtrygghet och självförtroende kan avvika i sitt beteende och utseende 
utan att för den skull bli utsatt för mobbning.  
 
En orsak till mobbning kan, enligt Björndell (1987), vara att klassen ser mobbningen 
som ett tidsfördriv men att det också kan vara ett bra sätt att få ut sin aggression på. 
Han menar även att mobbning lättare uppstår i stökiga klasser med låg arbetsdisciplin. 
Dessa grupper saknar gemenskap och sammanhållning. Björndell hävdar att ett sätt för 
klassen att enas är just genom att stöta ut/mobba en klasskamrat. Det uppstår 
naturligtvis inte alltid mobbning i dessa klasser. Vad som också kan hända är att ingen i 
gruppen tar på sig rollen som offer utan det bildas istället smågrupper i klassen. Enligt 
Olsson (1998) kan en orsak till varför barn mobbar finnas i det egna hemmet, hur 
barnet själv behandlas. Föräldrarna måste sätta tydliga och klara gränser för vad som är 
tillåtet vad det gäller barnets aggressivitet. Författaren säger vidare att om inte 
föräldrarna sätter dessa gränser kommer barnet fortsätta med det negativa beteendet tills 
någon annan sätter gränsen. Den främsta åtgärden för att ändra ett barns dåliga 
beteende är enligt Olsson en vuxens kärlek. 
  
Olweus (1986) har i sin forskning om mobbning undersökt två typer av orsaker till 
mobbning. Den ena handlar om skolans miljö så som klasstorlek och rastverksamhet. 
Författaren har i undersökningarna dragit slutsatsen att klassens storlek inte har någon 
betydelse för förekomsten av mobbning i skolan. Då det gäller rastverksamheten kom 
Olweus fram till att ju fler lärare det fanns ute om rasterna desto mindre mobbning 
förekom på skolan. Den andra typen av orsak till mobbning inriktar sig på enskilda 
elever som mobbas eller mobbar. Han riktade in sig på ifall yttre avvikelser som fetma, 
hårfärg, glasögon eller kläder kan var avgörande för vem som mobbades. Olweus fick i 
sina undersökningar fram att de pojkar som mobbades i stort sett inte hade mer yttre 
avvikelser än den kontrollgrupp av pojkar som inte blev mobbade. Han nämnde dock 
att mobbarna hade ovanligt lite sådana avvikelser. Olweus kom, precis som Björndell 
(1987), fram till slutsatsen att yttre avvikelser spelade en mindre betydande roll för 
mobbningsuppkomsten. 
 
Flera författare talar om mobbning som ett gruppfenomen som vi människor har. 
Exempelvis Björndell (1987) menar att en biologisk förklaring till mobbning kan vara 
att den rangordning som finns hos djuren även uppträder hos människan. Vi människor 
har god fömåga att avläsa hur personer förhåller sig till varandra och vi intar lätt olika 
roller i gruppen. Resultatet blir att alla vet sin plats i gruppen och det uppstår en stabil 
hierarki. De svaga eller avvikande individerna hamnar då längst ner på listan. Dan 
Olweus har i sin bok Hackkycklingar och översittare bland annat studerat djurens 
dominanshierarki. Detta är det mönster av sociala relationer som finns i djurens grupp. 
Meningen med att alla i gruppen vet sin plats är att upprätthålla den stabilitet som 
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gruppen behöver för att överleva. Hos människan kallar Olweus denna hierarki för 
“hackordning”. Han poängterar dock att när man drar paralleller mellan djurens 
dominanshierarki och en skolklass översittar- hackkycklingsrelationer bör man vara 
väldigt försiktig. Dessa båda gruppers förutsättningar för existens är klart annorlunda 
och uppgifterna och funktioner hos dem är helt skilda.  
 
Med en utpräglad hackkyckling menar Olweus (1973) oftast en pojke som under en 
längre period blivit utsatt för klasskamraters aggression, blivit retad och hånad av 
andra. En översittare däremot är en pojke som förtrycker och hånar någon annan person 
antingen fysiskt eller psykiskt. Författaren hävdar att om det finns barn med översittar- 
och hackkycklingsdrag i en skolklass med mycket konflikter och spänningar är det 
mycket möjligt att en negativ hackordning uppstår.    
 
Olweus (1999) talar även vid mobbning som gruppfenomen om social smitta som 
exempel på varför vissa barn mobbar. Detta skulle då innebära att en del elever som 
själva är osäkra mobbar för att hävda sig och då inte själva bli utsatta.  Björndell (1987) 
menar att individerna vid gruppmobbning inte ser sin del av mobbningen som 
avgörande för gruppens beteende. Den enskilda individen tar föga eller inget ansvar för 
sina handlingar eftersom ansvaret är uppdelat på flera personer. Man förvandlar sig på 
så sätt till en anonym hop.  Björndell säger vidare att ibland då barn leker testar de sin 
psykiska och fysiska styrka genom att till exempel munhuggas och bråka för att veta 
var de har varandra. Om någon i gruppen reagerar avvikande kan det vara frestande att 
göra om samma sak igen för att se vad som händer. Finns det då ett “lämpligt 
mobboffer” kan detta ge upphov till att en vana att mobba växer fram.  
 
Olweus (1986) menar att andra faktorer som bland annat våld och ärftlighet kan 
påverka förekomsten av mobbning. Författaren anser att barn som ser mycket våld på 
TV och video kan bli mer aggressiva än andra barn och deras medkänsla riskerar att 
minska. Vad det gäller ärftlighet som faktor kan den ha betydelse för utvecklingen av 
en aggressiv respektive ängslig personlighet. Orsaken till mobbning skulle då ligga i att 
våld på TV och video samt de ärfliga faktorerna kan leda till de personligheter som är 
karaktäristiska för mobbare och mobboffer. 
   

2.1.3 Vem mobbar? 

Christer Olsson hävdar i sin bok Mobbning och våld i verkligheten att man bör vara 
något försiktig i sin beskrivning av mobbare eftersom det inte finns några ”starka 
allenarådande karaktärsegenskaper som kännetecknar mobbaren” (s.26). Han beskriver 
dock översittare som fysiskt starkare och en vanlig uppfattning hos dessa pojkar är att 
de ser sina offer som värdelösa. Olsson menar vidare att hos flickor spelar denna 
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fysiska styrka föga betydelse eftersom de inte använder sig av den direkta och 
angripande mobbning som pojkar. Författaren ger oss inte mer information än så av den 
enskilda mobbaren men han framhåller att vid gruppmobbning ingår många ängsliga 
och osäkra individer.  
 
Enligt Roland (1983) är mobbarna relativt säkra, framfusiga och präglade av svag 
aggressionshämning. Hans åsikt är att det är fler pojkar än flickor som mobbar och att 
deras skolprestationer är normala eller under det normala. Han fann även i sina 
undersökningar att mobbarna ofta umgicks med kompisar som var yngre än de själva. 
Vidare fann Roland att mobbare oftare tycks komma från hem där förhållandet mellan 
familjemedlemmarna är något kyligare än det normala. Hans undersökningar visade 
dessutom att mobbares fäder hade lägre utbildning än genomsnittet.   
 
Pikas (1987) skriver också att mobbare är tuffa, kroppsligt välutvecklade och 
ohämmade. Fahrman (1997) menar att mobbaren i grunden är ett barn som är osäkert 
och medvetet eller omedvetet själv är rädd att hamna längst ner i gruppens hierarki. 
Därför “knuffar” han eller hon dit offret istället. Även Lagerman & Stenberg (1994) 
anser att mobbare är barn som är rädda för att själva bli mobbade. Å andra sidan är de, 
precis som Olweus (1986), av den åsikten att många mobbare har en positiv självbild, 
är relativt självsäkra och framfusiga som personer. Lagerman & Stenberg säger att 
mobbaren har starkt behov av att dominera och har en ledarroll i gruppen. Denne har en 
mer positiv inställning till våld och ett aggressivt beteende mot barn och vuxna. 
Mobbare utövar sitt behov genom att håna och hota och visar även sin makt genom 
våld.   
 

“Det är en vanlig uppfattning att mobbarna är osäkra och ängsliga under den tuffa 
ytan. Forskning har emellertid inte gett något som kan hållas som stöd åt detta 
antagande. Resultaten pekar närmast i motsatt riktning. Mobbaren kännetecknas 
snarare av ovanligt lite osäkerhet och rädsla….” (Olweus, 1999, s.20)  

 
Även Olweus (1999) undersökningar visar att pojkar som mobbar oftast är större och 
starkare än sina jämnåriga kamrater och i synnerhet större än mobbningsoffret. Olweus 
säger att de ofta är självsäkra och framfusiga men många gånger är de även hätska och 
impulsiva. Dessa personer blir ofta frustrerade och har svårt att klara egna 
misslyckanden. Mobbare brukar ha lite förståelse och föga medkänsla med den 
mobbade. De har svårt att underordna sig regler och har lätt att prata sig ur besvärliga 
situationer.  
 
Tittar man på mobbarens uppväxtförhållanden kan man se att de kommer från alla 
möjliga typer av miljöer men enligt Cronlund (1994) har de här barnen ofta fått för lite 
kärlek och omsorg. Vad de däremot har fått mer av är frihet och föräldrarna har inte satt 
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tillräckligt med gränser. Studier har även visat att mobbarna ofta har fått fysisk 
bestraffning. Allt detta bidrar naturligtvis till en utveckling av ett aggressivt beteende.  
 
Olsson (1998) menar att vid gruppmobbning utgör de så kallade medlöparna en viktig 
roll. Dessa personer kan tyckas oskyldiga men Olsson hävdar att medlöparna är ”oljan 
som smörjer mobbningsmaskinen” (s.24). Det finns enligt författaren två sorters 
medlöpare: de som hjälper översittare att mobba samt de som vet vad som försiggår, 
utan att själva vara aktiva. Dessa personer gör dock ingenting för att stoppa 
mobbningen. Vilken sort medlöparna än tillhör anser Olsson dem vara otroligt fega 
eftersom de dels inte vågar ta ställning, dels kan de vara vänliga och kamratliga mot 
offret när översittaren inte är med.  
 
Mobbarnas beteende kan ses som en del av ett allmänt mönster av antisocialt och 
regelbrytande beteende. Björndell (1987) menar att det är viktigt att bryta 
mobbningsbeteendet även för mobbaren. Studier visar nämligen att pojkar som är 
mobbare i skolåldern löper en klart högre risk än andra pojkar att senare i livet bli 
involverade i kriminalitet, alkoholmissbruk och liknande.  
 

2.1.4 Vem blir mobbad?  

Roland (1983) skriver att det är flest pojkar som mobbas och att de oftast ligger under 
genomsnittet i fysisk styrka. Deras skolprestationer är något under det normala. Han 
skriver vidare att offret ofta har en negativ självbild och tycker i ganska stor 
utsträckning att mobbningen är välförtjänt. Både Olweus (1986) och Pikas (1987) 
menar att de typiska mobboffren är mer ängsliga och osäkra än sina jämnåriga kamrater 
samt att de oftare har en god relation till sina föräldrar. Dessa barn reagerar ofta med 
gråt då de blir angripna och vågar heller inte ge igen. Detta är antagligen ett avgörande 
skäl till varför dessa blir offer för mobbning. Även Fahrman (1997) anser att de barn 
som ligger i farozonen för att bli mobbade är barn som har en svag självkänsla, har 
svårt att hävda sig och som lätt blir arga eller ledsna  när någon gör något mot dem. Hon 
säger dock att det kan vara svårt att avgöra om barnen blir mobbade på grund av sin 
svaga självkänsla eller om självkänslan blir svag av att de mobbas. 
 
Lagerman & Stenberg (1994) menar att yttre kännetecken som fetma, klädsel, hårfärg 
och så vidare har liten betydelse för vem som blir mobbad. Dessa faktorer används ofta 
bara för att utåt motivera varför man mobbar den utsatte. Viktigare är att den utsatte är 
blyg och tillbakadragen och har svårt att sätta gränser för hur långt de andra får gå när 
de retas och slåss. Det är ofta barn med låg status i gruppen som blir mobbade. 
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Enligt Olweus (1999) har forskning visat att det finns två kategorier av barn som blir 
mobbade. Den största gruppen på över 80 procent är barn som kan kännetecknas som 
lite blyga, känsliga, försiktiga och som har lätt för att gråta. De är ofta fysiskt svagare 
än sina jämnåriga kamrater, i synnerhet i förhållande till mobbaren. Dessa barn tycker 
inte om att slåss och är rädda för att göra sig illa. De ha r ofta yngre vänner eller inga 
vänner alls och söker sig mest till vuxna. Olweus menar att man skulle kunna säga att 
de genom sitt osäkra beteende signalerar att de inte kommer att ge igen om de blir 
attackerade. Den andra gruppen av mobboffer är mindre vanlig och omfattar omkring 
15-20 procent av offren. Dessa barn har till skillnad från de lugna, ett hett temperament 
och om de angrips försöker de ofta ge igen dock utan någon större framgång. De är ofta 
okoncentrerade, rastlösa, klumpiga och allmänt besvärliga både för klasskamrater och 
för lärare. Då de mobbas är ofta hela klassen emot dem och de kan själva försöka sätta 
sig på andra svagare elever. 
 

2.1.5 Flick- respektive pojkmobbning 

Enligt Olweus (1986) är det betydligt fler pojkar än flickor som mobba r. Det är också 
fler pojkar som blir mobbade. Detta kan man se särskilt tydligt på ”högstadiet”. 
Resultat av undersökningar visar att mobbning av flickor till stor del utförs av det 
motsatta könet, medan pojkar helt övervägande mobbas av andra  pojkar. Det är väl 
dokumenterat att relationerna mellan pojkar är hårdare och mer aggressiva än mellan 
flickor.  
 
När man talar om direkt mobbning, sparkar och slag, är problemet markant större bland 
pojkar. Man får dock inte förringa flickornas gruppbeteende som kan utvecklas till 
mobbning. Mobbning bland flickor rör sig sällan om fysiskt våld utan är oftast mer 
indirekt, som till exempel utfrysning och social isolering. Denna typ av mobbning är 
svår att upptäcka eftersom den varken hörs eller syns, offret lämnas “bara” utanför. 
Olweus (1999) säger att flickornas mobbning kan vara mer utbredd än vad 
undersökningar visar eftersom flickor kanske använder sig av så speciella metoder att 
de inte har registrerats i de frågeformulär som delats ut. Det bör också poängteras att 
indelningen mellan indirekt mobbning hos flickor och direkt mobbning bland pojkar 
bara är huvudtendenser men att det naturligtvis även finns de skolor och klasser där lika 
många pojkar som flickor blir utfrysta och baktalade. Å andra sidan finns det även 
flickor som mobbar andra flickor genom fysiskt våld.  
 

2.1.6 Vilka blir följderna av mobbning? 

Då elever utsätts för mobbning påvekar detta deras liv på ett mycket negativt sätt. De 
kan skadas fysiskt och även få ångest vid tanken på att gå till skolan. Så småningom 
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förlorar de självförtroendet och självkänslan sjunker. Allt detta påverkar deras 
koncentration och inlärningsförmåga. En del barn får stressrelaterade symptom som ont 
i magen, huvudvärk, mardrömmar och ångestattacker. Som vuxen får många mobboffer 
sämre självförtroende och de blir lättare deprimerade än de som inte blivit mobbade. 
(Cronlund, 1994)    
 
Lagerman & Stenberg (1994) menar att följder av mobbning kan vara att den mobbade 
blir tystlåten och tillbakadragen och en del får till och med tankar om att begå 
självmord. De känslor som mobbningen väcker är jämförbara med känslor vid tortyr 
och incest. Så starkt påverkas och kränks personligheten vid mobbning. Maltén (1998) 
menar att konsekvenser som den före detta mobbade individen kan få av mobbningen är 
bland annat: 
 

• De får svårigheter att kommunicera, svårt att tala med andra om vad som 
händer. 

• De kan lättare bli isolerade då de kan vara osäkra på sig själva. Deras 
möjligheter att klara sig socialt senare i livet minskar. 

• De förlorar sitt anseende, de blir- känner sig- hånade och förlöjligade. 
• De får försämrad hälsa, stressade och deprimerade. Får besvär som huvudvärk, 

magont och sömnbesvär.  
• De kommer efter i skolan, dessa barn är hemma oftare och klarar inte att 

engagera sig i skolarbetet. 
 

2.2 Att förebygga mobbning 

2.2.1 Att arbeta förebyggande mot mobbning 

I det förbyggande arbetet mot mobbning är det värt att lägga ner mycket tid och kraft på 
att skapa ett positivt och socialt klimat på skolan. Det är i arbetet mot mobbning bäst 
om all personal delar samma grundsyn. Nedan följer förslag som olika författare ger på 
hur skolans personal kan arbeta för att reducera och förebygga mobbning i framförallt 
årskurserna 1-6.  
 
Drama/rollspel 
Detta är ett arbetssätt som man kan använda sig av för att fokusera på mobbning så att 
barnen får kunskap som de kan knyta till problemet. Drama är en engagerande metod 
där barnen får spela olika roller. Olsson (1998) tipsar att deltagarna inte bör få alldeles 
för lång betänketid eftersom spontaniteten då går förlorad och man riskerar att 
rollspelet blir överdramatiserat. Dessa rollspel bör följas av diskussion i klassen. 
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Läsa & skriva 
Eftersom skriftligt arbete tillhör vardag i skolan kan det utnyttjas i förebyggande syfte 
mot mobbning. Roland (1983) menar att det är mycket ovanligt att någon elev försvarar 
skriftliga arbeten som berör mobbning. Även elever som aktivt mobbar tar då ställning 
mot mobbning. Målet med högläsning bör vara att öka medkänslan med mobbade 
elever utan att lära ut nya sätt att mobba på. Lämpliga böcker att använda sig av vid 
högläsning i klassen är bland annat “Sanning eller konsekvens” och  “Revanschen”. 
För äldre ungdomar kan “En komikers uppväxt” vara en passande bok att läsa i detta 
sammanhang. 
 
Raster 
Det är viktigt att ha ett tillräckligt antal vuxna ute på rasterna som har god tillsyn av 
eleverna. Vid misstanke om mobbning ska läraren ingripa snabbt och bestämt. Ett bra 
sätt att motarbeta mobbning på skolgården är även att skapa en välutrustad och 
inbjudande miljö som kan ha en positiv effekt genom att barnen då är sysselsatta och 
aktiva. (Olweus, 1999) 
 
Faddersystem 
Detta system går ut på att en klass har nära kontakt med en annan klass på skolan. Det 
kan exempelvis vara år 3 som har faddrar i år 6. Resultatet blir att vissa elever har 
tillsyn över andra yngre elever. När dessa båda klasser lär känna varandra har man 
kommit långt i det förebyggande arbetet mot mobbning mellan dessa elever. Om 
faddersystemet fungerar positivt ger det att faddrarna känner ansvar för ”sina elever” att 
de skyddar dem och ser till dem. Roland (1983) delar in syftet med faddersystemet i 
fem punkter: 
 

• Öka känslan av trygghet hos de yngre eleverna.  
• Öka den reella tryggheten för den aktuella elevgruppen vilket medför en större 

social säkerhet.     
• Stimulera till aktivitet och gemenskap inom och mellan de båda elevgrupperna. 
• Bidra till att faddrarnas beteende skapar modelleffekter för de yngre barnen. 
• Öka ansvarskänslan hos faddrarna. 

 
Samarbete 
Med undervisningsmetoden grupparbete har man funnit att eleverna blivit mer 
accepterande, hjälpsamma och positiva mot varandra. Grupparbeten används som en 
teknik för att förebygga mobbning, genom att de skapar ett ömsesidigt positivt 
beroende av varandra. Exempel på samarbetsövningar finns att hämta i boken “Att 
undervisa i pedagogisk drama”.  
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Beröm 
Roland (1983) menar att om elever får beröm när de gör något bra är det sedan lättare 
för dem att ta kritik när de gör något dåligt. Detta bidrar till bra stämning i 
klassrummet. Barn bör även få uppskattning när de inte reagerar aggressivt i situationer 
där de vanligtvis brukar göra det. Läraren kan ge beröm till en enskild elev eller till hela 
klassen för gott uppförande. 
 
Klasstödjare 
Olsson (1998) menar att fadderverksamhet i form av klasstödjare eller 
elevskyddsombud är positivt i arbetet mot mobbning. Han säger att det är bra att 
engagera eleverna själva och på så sätt ge dem mer ansvar. Detta sker dock under 
handledning av vuxen.  
 
Kompissamtal 
Detta är exempel på regelbunden konfliktlösning som man kan börja med redan i 
förskolan. Det är lämpligt att eleverna, en gång i veckan,  sätter sig ner tillsammans i 
exempelvis en ring och reder ut de problem och konflikter som kan ha uppstått under 
den gångna veckan. Samtalet bör ledas av en eller två lärare. Kompissamtalet är en 
modell för att lösa konflikter med ord och inte tystnad eller våld. Detta är ett sätt att 
förebygga mobbning men ger även eleverna träning i att tala inför folk, använda sitt 
kroppspråk och få säga sin åsikt. Kompissamtalet ger också eleverna övning i empati 
och att lyssna. Lars Edlings bok Kompissamtal ger tips på hur man i skolan och 
förskolan kan arbeta på detta sätt.  
 
Klassregler 
Dessa regler är till för att skapa en så bra stämning i klassrummet som möjligt. 
Reglerna som tas fram av klassföreståndaren och eleverna tillsammans kan även skrivas 
ner på papper som ett slags kontrakt. Om så sker skriver alla barnen under med sitt 
namn och reglerna sätts därefter upp på väggen som stöd och hjälp. Klassreglerna 
utarbetas dels för att få eleverna engagerade, dels för att de ska uppleva större ansvar. 
Olweus (1986) menar att klassreglerna ska vara speciellt inriktade på mobbning och ska 
omfatta regler mot såväl direkt mobbning som utfrysning och utestängningar från 
gemenskapen. Enligt Olsson (1998) kan ett skrivet kontrakt formuleras ungefär så här: 
 

”Jag som elev/personal vid....................................(skolans namn), lovar att alltid 
göra mitt yttersta för att aldrig slå, sparka, mobba eller på annat sätt göra någon 
annan något illa.” (s.52)  
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2.2.2 Mombus – modell att förebygga mobbning 

Mombus är en modell som används i förebyggande syfte och som ska verka på lång 
sikt. Modellen är konstruerad av den före detta polismannen Janne Staff. Mombus är en 
förkortning av Mobbningsombudsman och dess arbete går ut på att eleverna själva ska 
ta ansvar för att upptäcka mobbning på skolan. Innan arbetet med Mombus -modellen 
sätts igång på skolan kommer Janne Staff dit för att informera om det nya arbetssättet. 
Först pratar han med personal, därefter varje enskild klass och till sist föräldrarna på ett 
föräldramöte. Föräldrarna har även fått information hemskickad. Det är viktigt att 
föräldrarna blir informerade eftersom denna verksamhet vilar på tre ben; barnen, 
personalen och föräldrarna. 
 
Det utses två elever från varje klass som under en veckas tid ska vara Mombus. Alla i 
klassen ska få vara Mobbningsombudsman minst en gång per termin. Detta är nämligen 
ett hedersuppdrag som visar att man är en bra kamrat som bryr sig om sin kompis. 
Mombus och klassläraren träffas en gång i veckan för att prata om ifall någon blivit till 
exempel retad eller är utanför. Sedan pratar man i helklass om de erfarenheter som 
Mombus haft under den gångna veckan och hur de andra eleverna tycker att veckan har 
varit. Det är viktigt att ta itu problem medan de är hanterbara så att både mobbaren och 
den mobbade kan få hjälp så fort som möjligt.  
 
I arbetet med Mombus ingår även en klubb som kallas för Mombusklubben. Det är en 
frivillig klubb för barn, föräldrar och personal. Vid föräldramötet som hålls vid arbetets 
början går man igenom klubbverksamheten. Syftet med klubben är att man ska ha roligt 
och umgås med varandra även på fritiden. Detta kan bland annat ske genom utflykter, 
studiecirklar och utgivning av tidningar. Det är meningen att Mombus så småningom 
ska bli ett nätverk via internet så eleverna kan ha utbyte av varandra och få 
Mombusvänner över hela landet. (Staff, 1997) 
  

2.2.3 Charlieprojektet 

Charlieprojektet lanserades i USA redan på slutet av 1970-talet. Skälet var att många 
barn och vuxna drabbades av drogmissbruk. Det bildades en aktionsgrupp med 
uppgiften att studera möjliga metoder att förebygga och bekämpa missbruk. Det 
utarbetades även ett undervisningsprogram med förebyggande aktiviteter som var 
avsedda för grundskolan. Projektet fick namnet Charlie (Chemical Abuse Resolution 
Lies In Education). Charlieprojektet har under åren som gått  ständigt utvecklats och 
anpassats till tidens krav. Huvudmålet med projektet är att eleverna ska få sociala 
färdigheter som ökar förmågan att motstå grupptryck. Eleverna ska bland annat lära sig: 
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• Att hävda sin mening  
• Att kunna säga nej, att avstå 
• Att fatta beslut 
• Att lösa problem  
• Att  konstruktivt hantera negativa känslor och besvikelser 
• Att välja rätt vänner  
• Att utveckla och förstärka självkänslan och egenvärdet 
• Att ge kunskaper om skador vid missbruk 
 

Materialet är indelat i olika områden: 
 

Självmedvetande- att förstå sig själv och andra 
Beslutsfattande- val och konsekvenser  
Relationer- att kommunicera med andra, att lära sig att lösa tvister 
Information om droger- alkohol och droger  
Justa kompisar- att förhindra mobbning 
 
Då Charlieprojektet mest behandlar drogproblematik utformades, under ledning av 
Marion London, delprogrammet Justa Kompisar (Peaceful Partners). Det är inriktat mot 
att lösa konflikter mellan ungdomar och att förhindra mobbning. Man utgår från att 
konflikter är ett normalt inslag i människors vardag och att de flesta konflikter inte 
behöver ha en vinnare och en förlorare. Man utgår också från att barn och vuxna kan 
lära sig att hävda sin mening på ett bestämt och sakligt sätt samt att de kan undvika 
våld. Meningen är också att barnets självkänsla ska höjas då de lär sig att skapa 
relationer till sina kamrater som inte är våldsamma eller fientliga. I arbetet mot 
mobbning och våld ingår olika områden med diskussioner och aktiviteter. Exempel på 
arbetsområden är: 
 

• Att förstå sig själv och andra 
• Att förstå konflikter 
• Att tala i Jag-form 
• Att handskas med ilska 
• Att komma överens med sina vänner 
• Att ha god sportmannaanda 

 
I programmet Justa kompisar ingår även arbete med fördomar - ”vad har vi för fördomar 
och vad kan vi göra åt dem?” Det talas dessutom mycket om hur man ska vara en god 
kamrat eller ”fredsmäklare” som materialet säger. En fredsmäklare är en person som: 
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Charlieprojektet och Justa Kompisar presenteras i samma undervisningsmaterial och är 
indelat i kompendium för låg- pespektive mellanstadiet. (www.projectcharlie.org/) 
 

2.2.4 Friends  

Stiftelsen Friends bildades 1997 när det kom en lagstiftning om att alla skolor ska 
utarbeta en handlingsplan för att motarbeta mobbning. Det var Sara Damber som, 
genom att starta ett antimobbningsprogram, ville göra något konkret för att hjälpa 
mobbade barn i skolan. Resultatet är Friends som ska hjälpa skolor att bygga upp en 
aktiv plan mot mobbning. Sara Damber var själv mobbad under sin uppväxt och idag 
reser hon runt till olika skolor i landet som projektledare för att ge förslag på hur man 
kan komma tillrätta med mobbningen.  
 
Syftet med stiftelsen Friends är att förebygga och minska mobbning och annat fysiskt 
och psykiskt våld i skolan men de ska också sprida kunskap om mobbning för att få 
ökad förståelse och eftertanke. Friends ska dessutom sprida humana, demokratiska och 
jämlika värderingar. Målet med Friends är att så många skolor som möjligt ska ha ett 
fungerande klasstödjarsystem och en handlingsplan mot mobbning. Meningen är att på 
så sätt skapa en förbättrad psykosocial miljö. Friends vill hjälpa elever att våga säga 
ifrån vid elakheter och orättvisor, att tro på sig själv och att bry sig om och respektera 
varandra. 
 
När Friends kommer ut till skolorna ger de information om mobbning och berättar om 
det projekt som ska påbörjas. I klassen hålls sedan diskussioner om mobbning och man 
utser även en eller två klasstödjare i varje klass. Dessa personer har till uppgift att 
uppmärksamma vilka problem som finns i den egna klassen och att med råd, stöd och 
hjälp av de andra klasstödjarna samt en vuxengrupp försöka göra något åt problemen. 
Den vuxengrupp som finns på skolan ska bestå av skolkurator, skolsyster, skolledning, 
lärarkår och andra vuxna inom skolvärlden. Klasstödjarna utbildas under en heldag av 
Friends för att öka sina kunskaper om mobbning samt för att aktivt ta ställning mot  
 

• Behandlar alla som man själv 
vill bli behandlad 

• Accepterar andra 
• Samarbetar 
• Löser problem med fredliga 

medel 
• Respekterar och gläds åt att 

vi alla hör till den mänskliga 
familjen 
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mobbning, våld och diskriminering. Meningen är också att skapa en bra 
sammanhållning mellan klasstödjarna.  
 
Skolans personal får också utbildning för att bredda sina kunskaper kring ämnet. 
Skolan får ett arbetsmaterial som Friends har utarbetat. Det innehåller förslag till 
organisering av arbetet, klasstödjarkontrakt och fakta om mobbning. Skolan får sedan 
arbeta självständigt men Friends finns till hands med råd och hjälp.       
(www.Friends.a.se,2001) 
 

2.3 Åtgärdsmodeller 

2.3.1 Antimobbningsprogram i skolan 

Enligt läroplanen skall det finnas en handlingsplan mot våld och mobbning på alla 
skolor. Denna plan ska dels innehålla ett förebyggande arbete, dels hur skolans personal 
ska agera vid akut mobbning. Det är rektor som har ansvaret för att det finns en sådan. 
Olsson (1998) menar att det är viktigt att handlingsplanen är kortfattad och enkelt 
skriven så att den fungerar i praktiken. Olsson anser att det bara finns en sak att göra 
när ett barn mobbas och det är att kämpa mot mobbningen och inte ge sig förrän 
problemet är löst. Han menar att såväl skolpersonal och föräldrar som elever till varje 
pris måste visa att mobbning är absolut förbjudet. Olsson säger vidare att det går att 
förebygga mobbning i skolan, om personalen är beredd att ge den tid och kraft som 
behövs. En grundläggande förutsättning är att alla i skolan måste vara gemensamt 
engagerade och förespråka samma attityd; nämligen att ”mobbning är oacceptabelt och 
inte tolereras på vår skola!” (Olsson, 1998, s.32) 
 
Grundläggande för varje försök att åtgärda mobbning i skolan är enligt Olweus (1999) 
att det finns en fast strategi för akut mobbning. Man bör även förstå att mobbning inte 
försvinner en gång för alla utan “det måste följaktligen finnas en permanent beredskap 
för att motarbeta mobbningstendenser i skolmiljö…” (s. 50). En lämplig beredskap, 
menar Olweus, är ett bra åtgärdsprogram vilken finns som ett fast inslag i skolan. Det 
mest kända återgärdsprogram som prövats runt om i landets skolor är det program som 
Dan Olweus är upphovsman till. En skola som använder denna modell för att förebygga 
och åtgärda mobbning är Hagbyskolan, vilken är en år 1-6 skola. Där finns vissa 
grundläggande regler som personalen i skolan ständigt arbetar med i förebyggande 
syfte: 
 

1. Att regelbundet arbeta med attityder. 
2. Att inte låta eleverna själva välja lag eller grupp. 
3. Att ha många rastvakter. 
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4. Att ha varierande rastaktiviteter. 
5. Att alltid säga ifrån när någon skojar eller bråkar på ett negativt sätt. 
6. Att aldrig tillåta nedsättande kommentarer, suckar eller miner. 
7. Att inte visa film med mobbningssituationer. Barn reagerar genom att härma. 
8. Att påminna barnen att berätta för någon vuxen om mobbning på skolan. 
9. Att observera tysta och tillbakadragna barn. 
10.  Att ha informationsbesök av polisen. Mobbning är olagligt! 

 
Regelbundet arbete för att uppmärksamma mobbning på Hagbyskolan sker genom: 
 

• Elevskyddsombud som träffas en gång i månaden 
• Lärarrepresentanter 
• Mobbningsenkät en gång per termin 
• Möjlighet att träffa en vuxen en viss tid i veckan 
• Regelbundna vänskapsövningar 

 
Enkäterna som delas ut i klasserna är många och anpassade till årskursen. I de yngre 
årskurserna använder man sig av symboler som glada, neutrala och ledsna ansikten. Till 
de äldre eleverna kan läraren tillverka eller inhämta enkäter som är mer avancerade. 
Nedan visas exempel på en enkät som riktar sig till tio- elvaåringar. På denna stencil 
ska eleverna skriva namn både på sig själv och vem som eventuellt mobbas eller 
mobbar men naturligtvis är många enkäter även anonyma.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Är det någon som retar Nej Ja Vem? 
dig eller är dum mot dig ……………………. 

 på rasterna? …………………….
   

2. Retar du eller är du dum Nej Ja Vem? 
 mot någon på rasterna?  ....................... 
 
3. Finns det någon i klassen Nej Ja Vem? 
 som ofta blir retad?  ……………………. 
   
4. Finns det någon i klassen Nej Ja Vem? 
 som inte får vara med på ....................... 
 rasterna?  ……………………. 
    
Namn:............................................... 
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Vid uppdagad mobbing på Hagbyskolan agerar man utifrån följande handlingsplan: 
 
1.  Vid aktuell mobbning bör den vuxne handla snabbt och samtala med mobboffer 

respektive mobbare. 
2.  Om fler än en elev deltagit i mobbningen talar vi med en och en i snabb följd. 
3. Efter enskilda samtal samlas mobbarna i en grupp med klassföreståndare och någon 

ur stödgruppen. 
4. Samtal med föräldrar till inblandade elever. 
5. Om föräldrarna behöver ytterligare stöd och hjälp kan de vända sig till stödgruppen. 
6. Ibland anlitas skolpsykolog.  
 
Olweus menar att programmet ger många positiva effekter. Han hävdar att förekomsten 
av mobbning i skolan minskar kraftigt med mellan 50 och 70 procent. Man kan 
dessutom se en klar nedgång av andra negativa beteenden som vandalisering, skolk och 
stölder. 
 

2.3.2 Österholmsmodellen 

Österholmsmodellen är en metod för att stoppa mobbning. Det är Österholmsskolan i 
Stockholm som har utvecklat modellen. Anncha Lagerman, som är gymnastikdirektör, 
och Pia Stenberg, som är kurator och psykolog, har arbetat fram ett konkret 
handlingsprogram för förebyggande och stoppande av mobbning bland elever i skolan. 
(Lagerman & Stenberg, 1994) 
 
Till Österholmsmodellen finns en handbok, “Att stoppa mobbning går”, som vänder sig 
enbart till skolpersonal för arbete med mobbning i skolan. Det finns även kurser där 
man kan lära sig om Österholmsmodellen. Denna modell kan sammanfattas i sju 
punkter: 
 

• Förebyggande 
- Gemensamma vuxenledda klassaktiviteter 
- Vänskapsövningar 
- Rastaktiviteter 
- Vuxna bland elever 
- Trivselregler 
- Informationsbesök av polis 
- Kompissamtal   
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• Alla vuxna säger ifrån vid dåligt beteende 
Detta gäller såväl lärare som vaktmästere och matpersonal. Alla måste reagera 
och säga ifrån. Rapportering sker till skolans mobbningsteam. 

 
• Mobbningsteam av vuxna 

Helst bör det finnas både manliga och kvinnliga deltagare i teamet. Detta team 
genomgår sedan en omfattande utbildning för att kunna utreda eventuell 
mobbning.  

 
• Mobbningsteam av elever  

2-4 elever per klass samarbetar med de vuxna och ger dem information och råd. 
De stöttar ensamma och utfrysta elever. 

 
• Information  

- Föräldrabroschyr, föräldramöte 
- Berätta för alla elever. Mobbning får inte förekomma 
- Enkäter 
- Frågor till och spontana berättelser från personal-elever-föräldrar 
- Regelbundna möten mellan mobbningsteam och klasstödjare 

 
• Åtgärder 

- Klasstödjare agerar spontant, säger ifrån och avger rapport till 
mobbningsteamet 

- Vuxnas enskilda samtal med berörda 
- Samtal med föräldrar, helst vid personligt möte 
- Elevvårdsstöd vid behov 

 
• Vid upprepad mobbning 

- Samtal med föräldrar samt skolledning och elevvård 
- Elevvårdsstöd 
- Raster med vuxna 
- Klassbyte av mobbaren 
- Anmälan till socialtjänsten och polis 
 (Lagerman & Stenberg, 1994)       

 

2.3.3 Anatol Pikas- “gemensamt bekymmer metoden” 

Den utarbetade antimobbningsmetoden bygger på Anatol Pikas (1987) modell som i 
korta drag går ut på att mobbaren ska förstå att han/hon mobbar och att mobboffret far 
illa. Här följer en kort sammanfattning av metoden: 
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1. Ta reda på vad som har hänt genom att fråga lärare eller elevskyddsombud. 

Fråga däremot inte mobbningsoffret! 
2. Samtal med mobbarna- en och en. Börja med “ledaren”, om man vet vem det är. 
3. Samtala med mobbningsoffret. Att vi pratar med offret först nu är för att inte 

mobbarna ska kunna säga att mobbningsoffret har skvallrat. Offret  kan också 
vid det här laget ha märkt om mobbningen upphört och behöver därför inte säga 
att vi inte får ingripa. Vi har redan börjat. 

4. Gruppsamtal med mobbaren där man gör upp en plan för hur de ska hjälpa 
mobbningsoffret. Var och en får också inför de andra säga att de ska sluta 
mobba. 

5. Gruppsamtal med mobbarna och mobbningsoffret. Ett samtal där mobbarna 
bekräftar för offret vad de ska göra för att i fortsättningen hjälpa honom/henne. 

6. Uppföljning där vi pratar med de inblandade. 
7. Föräldrarna blir för det mesta informerade. 

 
Den här modellen har visat sig vara mycket bra och endast i enstaka fall har skolan 
behövt gå vidare. Nästa steg blir då att dra in mobbarens föräldrar och tillsammans på 
en elevvårdskonferrens ta tag i problemet på ett ännu tydligare sätt. I svårare fall är 
mobbandet endast en liten del i en större problematik och då kopplas barn- och 
ungdomspsykiatrin och/eller socialtjänsten in.   
 

2.3.4 Islandsmodellen 

Konfliktlösning på schemat kan bli verklighet om några år. Idag finns det pilotprojekt 
på bland annat Sunnerbyskolan utanför Stockholm. De använder sig av 
Islandsmodellen, en modell som utveckats av den isländska professorn Sigurd 
Adalbjarnasdottir i samarbete med forskare vid Harvard Universitet i USA. Den här 
modellen är till för att motverka mobbning och på lång sikt träna barn och ungdomar i 
social kompetens så att de lär sig att lösa konflikter. Metoden bygger på samtal i fem 
steg och fungerar lika bra på lågstadiet som på högstadiet. 
 

1. Vad är problemet? 
2. Hur känner sig de inblandade?  
3. Vad kan man göra för att lösa problemet? 
4. Vilka är de bästa lösningarna? 
5. Vilka är konsekvenserna? 

 
“Allt för många barn saknar idag ord och har de tillgång till orden saknar dessa rätt 
valör” säger Elisabeth Nemert som tog Islandmodellen till Sverige. Den här modellen 
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innehåller inga nya gr epp men det ger struktur till hur man på ett genomtänkt sätt kan 
föra samtal kring låsta positioner, vilket konflikter ofta är. Eleverna får på 
konfliktslösningstimmarna försöka sätta sig in i situationer genom att med 
utgångspunkt från stegen försöka hitta den bästa lösningen. Det är viktigt att alla tycker 
till. Eleverna får tillfälle att träna sin empatiförmåga. 
 
När något händer som utlöser en konflikt är det viktigt att omedelbart samla alla 
inblandade. Första steget är att identifiera själva problemet. Det ger tid och eftertanke 
till att lindra upprörda känslor. I nästa steg ska eleverna försöka leva sig in i hur de 
utsatta känner sig. Deras empati tränas och de lär sig att se problemet ur flera 
synvinklar. När problemet och de känslor de bär med sig är inringade är det dags att 
söka efter lösningar. Vad man kan göra för att lösa problemet blir alltså nästa steg och 
det gäller att gemensamt hitta en konstruktiv lösning. Genom att eleverna får prata 
igenom och själva hitta den bästa lösningen förankras beslutet i elevgruppen samtidigt 
som de tränar i att sätta ord på de känslor de bär på. 
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3. Metod 

3.1 Intervjuernas tillvägagångssätt 

 
Först intervjuade jag en person i min egen ålder som blev mobbad från låg- till 
högstadiet. Vi pratade bland annat om den mobbning hon upplevde som barn, hur det 
kändes då och hur det har påverkat henne som vuxen. Detta samtal tog cirka 45 minuter 
och jag antecknade vad som sades. Under rubriken “Samtal med fd mobbad elev” 
återger jag vårt samtal genom att väva ihop det hon berättade till en helhet. Jag har även 
skickat henne en kopia, vilken blev godkänd.         
 
För intervju tillfrågades också två kvinnliga lärare samt en manlig lärare i åldrarna 37 
till 57 år vilka har lång eller relativt lång erfarenhet som lärare. Nämnas bör att jag först 
tog kontakt med  två av de praktikhandledare jag har haft under lärarutbildningens 
gång. En av lärarna svarade då ja till intervju medan den andra kvinnan som tyvärr var 
sjuk fick lov att avböja. Hon tipsade mig dock om att ta kontakt med en av hennes 
manliga kollegor, vilket jag gjorde. Den tredje läraren som ställde upp på intervju är en 
vän till familjen. Intervjuerna skedde via post. Jag valde detta tillvägagångsätt eftersom 
jag ansåg att det gynnar min undersökning om intervjupersonen får en chans att fundera 
och eventuellt komplettera sina svar under en par dagars tid. Frågestencilen, två 
dataskrivna A4 sidor, bestod inledningsvis av faktafrågor rörande intervjupersonen 
själv och dennes arbetsplats. Jag ville dels veta hur lång erfarenhet de intervjuade 
personerna har som lärare, dels få en kort beskrivning av skolan och orten. Resterande 
nio frågor handlade enbart om mobbning och vilken erfarenhet och uppfattning de har 
av denna. Innan intervjupresentationen ger jag en kort beskrivning av lärarna samt 
skolorna de arbetar på. Under rubriken “Intervju med lärare” presenteras var fråga för 
sig. Efter varje fråga följer svar från lärare 1, 2 respektive 3.     
 

3.2 Beskrivning av de intervjuade lärarna 

Av de personer jag har intervjuat är två lärare vid praktikskolor jag varit ute på under 
lärarutbildningens gång. Den tredje läraren, en kvinna, är en vän till familjen.  
 
Lärare 1 –  Denna 37 åriga kvinna har arbetat nio år som lärare. Den skola hon 

jobbar på är en F- år 6 skola med cirka 100 elever. Skolan är 
belägen i en liten by med drygt 600 invånare. För tillfället arbetar 
hon i år 4, 5 och 6.  
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Lärare 2 –  Denna manliga lärare är 43 år och har 19 års erfarenhet som lärare. 
Han arbetar på en F- år 6 skola en halvmil utanför centrum till en 
stad med cirka 120 000 invånare. Skolan har cirka 450 elever. För 
närvarande arbetar läraren i år 5. 

 
Lärare 3 – Detta är en 57 årig kvinna med 32 års erfarenhet som lärare. 

Skolan hon arbetar på en F-år 6 skola med cirka 110-115 elever. 
Den är belägen i ett bruksamhälle med 2000-2500 invånare. 
Kvinnan arbetar för närvarande som klasslärare i år 3. De år då hon 
är klasslärare i år 1-2 undervisar hon på “mellanstadiet” för att få 
full tjänst.     
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4. Resultat 

4.1 Intervjuer 

Jag har med detta arbete velat få en bredare bild av vad olika lärare anser om mobbning 
och hur de arbetar för att motverka den. Jag ville också på ett mer påtagligt sätt få insikt 
i hur det kan kännas att vara mobbad. Förutom att söka svar på dessa funderingar i 
litteraturen intervjuade jag dels en före detta mobbad elev, dels tre lärare.  
 

4.1.1 Samtal med fd mobbad elev 

Den 25-åring jag träffade verkar vara en utåtriktad och positiv tjej. Hon berättar gärna 
om den mobbning hon blev utsatt för, speciellt om det kan leda till att hjälpa andra barn 
från att bli utsatta för mobbning. 25-åringen gick på samma skola från år 1 till år 6 i en 
mindre stad i Skåne. När hon började sjuan fick klassen flytta till en närliggande 
högstadieskola. I mitten av högstadieperioden började mobbningen sakta avta. Men 
spåren sitter fortfarande kvar. Det här är hennes egen berättelse: 
 

“Jag har förträngt mycket och glömt mycket men i stora drag kommer jag ihåg och 
vissa saker sitter kvar i minnet. Det har periodvis varit mycket jobbigt och 
konsekvenserna är något man lär sig att leva med. Man blir aldrig kvitt dem. Det 
finns de som har haft det jobbigare än det jag utsattes för men detta är bara olika 
grader av mobbning.  

 
Jag blev aldrig slagen, aldrig fysiskt angripen. Den mobbning jag utsattes för var 
verbal och utfrysande. De sa dumma saker, kallade mig för dels förvrängningar av 
mitt efternamn, dels annat. Det var ingen som ville ta i mig, ingen ville vara mig 
nära, framför allt inte killarna. Och eftersom tjejerna i klassen rättade sig efter 
killarna tyckte de inte heller att jag var intressant. När de andra lekte minns jag att 
jag fick stå och se på. Ibland sa jag till läraren och han pratade med klassen. 
Resultatet blev att de slutade leka dessa lekar. Efter en period började de igen men 
då var det samma sak, jag fick stå och titta på. Jag förstår än idag inte varför jag 
blev mobbad. Jag var inte annorlunda på något vis.  
 
Jag var under min skoltid ofta ledsen och jag grät i smyg. Jag berättade aldrig 
någonting för mina föräldrar. Därför kunde jag heller inte stanna hemma från skolan 
då jag inte ville gå dit. I min familj skulle man nämligen vara ordentligt sjuk för att 
få vara borta från skolan. Det som gör psykisk misshandel så hemsk är att man har 
ont men det syns inte. Jag hade ständigt magont och huvudvärk. Jag har alltid haft 
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fruktansvärt dåligt självförtroende också men det har jag jobbat med så det är 
mycket bättre nu. 

 
När det var någon i klassen som fyllde år blev jag sällan bjuden. Jag kommer ihåg 
att när jag själv skulle ha kalas bjöd jag alltid en kille i klassen som ansågs vara mes 
och han bjöd alltid mig. Det blev vi förstås retade för.    

 
Jag blir ständigt påmind om min dåvarande situation och då känner jag mig 
vemodig. Den här perioden av mitt liv har naturligtvis påverkat mig som person. 
Jag har svårt att lita på folk och undrar varför någon skulle vilja göra saker för mig. 
Jag har också lätt för att bli deprimerad. Detta har lett till att jag inte har så många 
kompisar som vuxen heller. 

 
Jag tycker att skolan måste inse vikten av att sätta in kraft och resurser mot 
mobbning på ett tidigt stadium för att undvika att barn blir offer för en längre tid. 
Jag tror att mer personal i skolan och fler lärare som ständig jobbar med gruppens 
gemenskap kan leda till att barn lättare accepterar varandra. Jag tror att det är viktigt 
att läraren från början försöker få eleverna att lära känna varandra ordentligt. Det är 
också bra att barn lär sig att kunna ta på varandra och att bli berörda av någon 
jämnårig.” 

   

4.1.2 Intervju med lärare  

 
1. Vad är mobbning för Dig? 

 
Lärare 1 –  När någon under en längre tid blir utsatt för retning och 

allvarligare saker från en eller flera personer vid flera tillfällen 
varje dag.  

 
Lärare 2 –  När en eller flera  retar, slår, gör miner, suckar, ger blickar mm åt 

samma barn under en viss tid. 
 
Lärare 3 – På vår skola definierar vi mobbning så här: 

“Mobbning är när någon vid upprepade tillfällen blir retad eller 
trakasserad”. 
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2. Hur mycket mobbning har Du stött på under Dina år som lärare? 
 
Lärare 1 –  Ingen form av allvarlig mobbning men ett par fall har blivit 

klassade som mobbning. 
 
Lärare 2 –  Cirka fyra “fall” varje läsår. 
 
Lärare 3 –  Visst har det förekommit men det är inte särskilt ofta. Skolan är 

ganska liten och de flesta barnen känner varandra redan från 
dagis, som ligger i nära anslutning till skolan. Ibland kommer 
tanken “vad är det jag har missat?” 

 
3. Finns det någon årskurs där mobbning förekommer mer än vanligt? 
 
Lärare 1 –  Nej, det tycker jag inte. 
 
Lärare 2 –  Kanske är det vanligare i år 7-9 men mer tydligt i år 4-6.  
 
Lärare 3 – Det har jag inte noterat.    
 
4. Kan Du se några typiska drag hos mobbare?  
 
Lärare 1 –  Mobbare brukar vara osäkra barn som har ett väldigt behov av att 

synas.  
 
Lärare 2 –  Mobbaren kan själv ha varit utsatt för mobbning, denne har ofta 

dåligt självförtroende och är osäker. Mobbaren utser ett offer och 
har oftast medlöpare med sig som håller med, skrattar och 
uppmuntrar. De ingriper ej.  

 
Lärare 3 –  Mobbaren är oftast osäker men på ytan kan det verka helt tvärtom. 

Mobbaren är rädd för att visa sina innersta känslor och är rädd 
för att göra bort sig.  

 
5. Vilka gemensamma drag kan Du finna hos mobboffren?  
 
Lärare 1 –  Det kan vara barn som har ett lite annorlunda sätt att vara eller se 

ut. Ofta är det barn med speciell personlighet. 
 
Lärare 2 –  Ibland finns inga gemensamma drag men det kan vara lite udda 

barn som inte passar in riktigt. Många gånger har de något 
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avvikande utseende som att vara tjock/kraftig eller kort/liten men 
det kan också vara kläderna det är fel på.  

 
Lärare 3 –  Det kan vara osäkerhet, ängslighet, dålig självkänsla, svårighet att 

ta för sig. 
 
6. Vilka orsaker kan tänkas ligga bakom mobbning? 
 
Lärare 1 –  Svårt att svara på. Jag vet inte riktigt. 
 
Lärare 2 –  Kanske för lite kärlek och dåliga vuxna förebilder.  
 
Lärare 3 –  En mobbare mår säkert inte bra. Mobbaren är kanske väldigt 

osäker och kan också vara rädd att bli mobbad själv- “Bättre att 
förekomma än förekommas”. 

 
7. Arbetar Du medvetet förebyggande mot  mobbning? Hur? 
  
Lärare 1 –  Vi har ett “mobbningsteam” bestående av två lärare. Jag 

representerar år 4-6 barnen. Vi har åtta stycken elever som är med 
och dessa kallas KIS:ar (Kompis I Skolan). Vi träffas var 3:dje 
vecka och pratar om vad som har hänt sedan sist. KIS:arna har  
rapporteringsplikt, dvs de måste säga sådant de sett och hört. 
KIS:arna har också tystnadsplikt och skriver på ett kontrakt. Att 
vara Kompis I Skolan är en viktig och förtroendefull uppgift. 

 
Lärare 2 –  Ja, vi har två elevskyddsombud i varje klass som vi samtalar med 

och “utbildar”. Vi pratar om vad mobbning är, vad barnen kan 
vara uppmärksamma på osv.   

 
Lärare 3 –  Vi har en gemensam strategi på vår skola: 

- Varje klass bestämmer sina trivselregler vid läsårets början. 
 - Andan i skolan tas upp på elevrådet. 

- De flesta klasser har en “hemlig kompis” vilken man måste göra 
något för. 

- Trivselenkät genomförs.  
- Gemensamma aktiviteter i tvärgrupper, F-år 6. 

 Arbetet efter boken “Gruppen som grogrund” kan ses som 
förebyggande. När vi upptäcker att något är fel i klassen provar vi 
samtal och övningar för att stärka vi-känslan därefter följer vi 
mobbningsplanen. 
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8. Har Ni någon handlingsplan på Er skola? Ge en kort beskrivning. 
 
Lärare 1 – Vi motverkar mobbning på vår skola genom:  
 - Kompissamtal, vänskapsövningar, “Hemlig kompis” 
 - Många vuxna bland eleverna 
 - Trivselregler 
 - Kompisar I skolan 
 - Faddersystem 
 - Samtal kring mobbning, “mobbning får ej förekomma!” 
 - Information till eleverna om att alltid komma till en vuxen och 

berätta om de märker att någon har det jobbigt. 
 Det finns ett mobbningsteam på skolan som genom information 

från elever, Kisar, personal och föräldrar direkt tar tag i problem 
som uppstår. Allvarliga samtal hålls med de inblandade. 

 
Lärare 2 –   Först samtalar vi med elevskyddsombuden sedan för att få veta vad 

som hänt talar vi med den mobbade eleven. Därefter för vi ett 
samtal med mobbarna, en och en i snabb följd. Vi frågar ingenting. 
Bestämt men inte argt säger vi att “detta tillåter vi inte här”. Vi 
talar också om för eleven att vi vet vad denne har gjort/sagt. 
Därefter träffas vi 1-2ggr i veckan tills mobbningen har upphört. 
Vi kontaktar föräldrarna om det inte slutar. 

 
Lärare 3 – Ja, det har vi. Alla skolor är skyldiga till detta. Vi samlar in fakta, 

pratar med mobbaren, kontaktar den mobbades och mobbarens 
föräldrar. Eventuellt konfronteras mobbaren med den mobbade 
(om denne vill det). En uppgörelse görs att mobbaren omedelbart 
slutar. Om inte mobbningen slutar finns ytterligare åtgärder. 

 
9. Känner Du till några större projekt som finns i arbetet mot mobbning?  
 
Lärare 1 – Olika modeller att arbeta förebyggande som t.ex “Farstamodellen” 

och “Österholmsmodellen”.  
 
Lärare 2 –  Jag känner till ett  projektet som Friends. De  åker ut till skolor och 

har värderingsövningar mm. 
 
Lärare 3 – T.ex forumteater, där handlingen först spelas upp så som man inte 

vill ha tillvaron. Barnen får ge förslag på hur det borde vara 
istället, och så spelas teatern upp en gång till efter deras bra 
förslag. 
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5. Diskussion 

5.1 Mobbning 

Olweus (1986) delar in aktiv mobbning i direk t och indirekt mobbning. Han säger att 
det är övervägande pojkar som både mobbar och blir mobbade. Den före detta mobbade 
eleven som jag intervjuade berättade att mobbningen hon utsattes för var verbal och 
utfrysande. Eftersom mobbningen skedde indirekt medförde det att hennes smärta 
aldrig uppdagades. Det syntes inte att hon led. Mobbningen utfördes av hela klassen 
men det var några pojkar som spelade en avgörande roll. Olweus hävdar att det är lika 
vanligt med indirekt mobbning hos pojkar men jag tror dock att flickors mobbning är så 
dold och beräknande att det är ett större problem än vad som uppmärksammas. Flickor 
kan med sin tysta kommunikation ge mycket tydliga signaler om vad de tycker och 
tänker. Vi lärare bör vara väldigt observanta då det gäller denna dolda kommunikation i 
och utanför klassrummet.    
 
I litteraturdelen nämns att mobbare ofta kännetecknas av att de i regel är fysiskt 
starkare än sina offer samt att de har en positiv inställning till våld. De saknar också 
empatikänslor och förståelse för människors olikheter samt beter sig på ett negativt sätt 
gentemot vuxna. Lagerman och Stenberg (1994) säger att mobbare kan vara rädda för 
att bli mobbade men hävdar dock att de oftast har en positiv självbild och är relativt 
självsäkra. Denna åsikt skiljer sig från vad jag kom fram till genom mina intervjuer. 
Samtliga intervjuade lärare menar nämligen att mobbare i själva verket är osäkra 
personer. De hävdar även att de har dåligt självförtroende, är rädda för att göra bort sig 
samt har ett stort behov av att synas.   
 
Olweus (1986) och Pikas (1987) menar båda att mobbade personer har gemensamma 
drag som att inte tycka om våld, lätt ta till tårar, inte försvara sig vid angrepp, inge 
osäkerhet och ängslighet. Dessa barn har få vänner och de vänner de har är oftast yngre. 
Olweus (1999) delar in de mobbade individerna i två kategorier. Den ena gruppen, 
ungefär 80 procent av de mobbade, består av personer som lätt tar till gråt och som inte 
ger igen vid angrepp. Det låter rimligt att personer med dessa egens kaper blir utsatta för 
mobbning eftersom de signalerar med sin personlighet att de är “lämpliga” offer. 
Risken är nämligen inte stor att denne försvarar sig eller ger igen. I mitt samtal med den 
före detta mobbade eleven kom det fram att hon inte klädde sig eller betedde sig 
avvikande men hon sa heller inte ifrån när klasskamraterna retade henne. Hon 
reagerade istället men gråt. Hon hade under sin skoltid endast yngre kompisar vilka 
tyvärr inte gick på samma skola som hon själv. Det här gjorde henne mycket ensam och 
utelämnad i skolan. Denna kvinna kommer även ihåg att hon vid något tillfälle 
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berättade för sin lärare att hon var ensam men att han inte följde upp problemet och 
gjorde något åt det.  
 
Den andra gruppen av mobboffer, som Olweus (1999) nämner, ka raktäriseras av 
mobbade individer med relativt hett temperament vilka är klumpiga och stökiga både 
gentemot klasskamrater och lärare. Dessa personer försvarar sig vid angrepp men dock 
utan resultat. Den här sortens mobboffer drar sig heller inte för att själva ge sig på 
individer som är svagare. Det talas dock inte lika mycket om dessa personer i 
litteraturen och inte heller mina intervjupersoner har sagt något om dem. De tre lärarnas 
bild av mobbade barn varierar något och skiljer sig dessutom från litteraturen. Två av 
dem beskriver dessa individer som annorlunda, med avvikande utseende och 
personlighet. Den tredje läraren menar precis som forskarna/författarna i litteraturdelen 
att mobboffer har gemensamma drag som osäkerhet, ängslighet samt svårighet att ta för 
sig.  
 
En orsak som olika författare ger till varför barn mobbar är att mobbning är ett 
gruppfenomen som människan har. Vid gruppkonstellationer bildas en slags hierarki- 
hackordning. Detta är ett mönster av de sociala relationer som finns i en grupp och dess 
syfte är att bilda stabilitet och ordning. Människor anpassar sig snabbt och hittar sin 
plats i gruppen. Jag tror att vi människor är duktiga på att inta olika roller i en grupp 
och att det ofta bildas en slags rangordning. Björndell (1987) mena r att mobbning 
oftare förekommer i stökiga klasser där sammanhållningen inte är särskilt god. Genom 
att stöta ut en person ur gruppen enas resten av klassen och sammanhållningen blir 
bättre. Jag hävdar att man med ramar och struktur i undervisningen och med enkla men 
väluttänkta klassrumsregler kan förebygga detta negativa beteende. Det är också viktigt 
att skolans personal arbetar förebyggande mot mobbning även under raster. 
 
Följder som kan uppstå av mobbning är att offret kan skadas fysiskt men denne kan 
också drabbas av ångest. Cronlund (1994) menar att självförtroendet och självkänslan 
brukar minska som en följd av mobbning och att mobbade personer oftare får 
stressrelaterade symptom som ont i magen, huvudvärk och mardrömmar. Dessa 
personer har lättare att bli deprimerade som vuxna. I mitt samtal med den före detta 
mobbade eleven fick jag flera av dessa symptom bekräftade. De men mobbningen har 
givit min intervjuperson är bland annat dålig självkänsla och föga tillit till andra 
människor. Som barn fick mobbningen följder som huvudvärk och magont och som 
vuxen har hon svårt att lita på människor vilket har lett till få vänner. Hon berättar 
också att hon periodvis även lätt blir deprimerad. Lagerman & Stenberg (1994) säger 
att personer som blivit mobbade blir tystlåtna och tillbakadragna senare i livet. Dessa 
personer har dessutom ofta tankar om självmord. Det är således oerhört viktigt att 
skolans personal gör allt de kan för att stoppa mobbning på ett så tidigt stadium som 
möjligt.  
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5.2 Att förebygga mobbning 

Att förebygga uppkomsten av mobbning i våra skolor är ett viktigt arbete som jag tror 
kan genomföras på många sätt. Det bör då inte handla om ett tillfälligt arbete eftersom 
skolan har skyldighet att motverka mobbning och agera vid eventuell akut situation. 
Sätten att arbeta i förebyggande syfte är många. Exempel som har givits ur litteratur är 
drama/rollspel, läsa och skriva om mobbning, rastvakter/rastaktiviteter, faddersystem, 
samarbetsträning, beröm, klasstödjare, kompissamtal och klassregler. De tips på hur 
man praktiskt kan arbeta förebyggande mot mobbning som de intervjuade lärarna ger är 
mobbningsteam och Kompisar I Skolan, elevskyddsombud vilka ”utbildas” i 
mobbningsfrågor samt övningar i syfte att stärka klassens vi-känsla. Den före detta 
mobbade eleven sa vid vårt samtal att det är av stor betydelse att läraren arbetar med 
gemenskapen i klassen för att eleverna lättare ska acceptera varandra. Hon menar även 
att man från början måste sträva efter att eleverna ska lära känna varandra ordentligt. 
Dessutom hävdade hon att det är viktigt att barn törs ta på varandra och att bli berörda 
av en jämnårig.  

 
De exempel på förebyggande program jag har givit i arbetet är Charlieprojektet, 
Mombus samt Friends. När jag började arbetet tyckte jag att de lät bra alla tre. Då jag 
hade satt mig in i de tre metoderna insåg jag att det inte är mycket som skiljer de åt. 
Speciellt lika är arbetet med Mombus och Friends. Båda går ut på att påminna och 
informera skolans personal, elever samt föräldrar om mobbning. Det utses även elever i 
klasserna som har till uppgift att vara goda förebilder för klasskamraterna samt att 
fungera som en länk mellan elever och vuxna på skolan. Jag tror att det är bra när 
elever själva får vara delaktiga och ta ansvar. De utvalda eleverna i varje klass har 
nämligen till uppgift att säga till om de ser något tråkigt hända någon. Det här är 
absolut inte skvaller utan det är deras uppgift att berätta om de vet att någon far illa. 
 
Då det gäller Charlieprojektet var det från början mer fokuserat på drogproblematik. 
Idag används det dock på många skolor runt om i landet för att minska förekomsten av 
mobbning. Jag tycker att Charlieprojektet har satt upp många utmärkta mål. Det 
primära målet är att utveckla elevernas sociala färdigheter men projektet ska även lära 
dem att säga sin mening, säga nej, fatta beslut, lösa problem samt välja rätt vänner. 
Meningen är också att förstärka elevernas självkänsla och egenvärde. Materialet är väl 
organiserat och lätt att använda sig av. Det är dels indelat i olika områden, dels efter 
elevernas ålder. Materialet omfattar även många bra diskussionsämnen och aktiviteter. 
Jag tycker att alla områdena är relevanta och viktiga men jag vill poängtera betydelsen 
av att arbeta med att motverka fördomar och att lära sig att förstå andra människor. En 
annat del av Charlieprojetet som jag fastnade för är den om att träna eleverna i att tala i  
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Jag-form. Det här är en förmåga som är värt att ta till sig. Eleverna har kommit långt i 
sin förmåga till konfliktlösning om de inte skyller ifrån sig och talar om allt dåligt andra 
gör. Ytterligare ett sätt att arbeta mot mobbning är forumteater vilket en av 
intervjupersonerna nämnde. Detta tror jag är ett bra sätt att dramatisera en 
mobbningssituation på. Först visas ett dåligt slut på teatern och därefter ska eleverna 
tillsammans konstruera ett nytt bra slut. Detta tror jag engagerar eleverna på ett positivt 
sätt.     
 

5.3 Åtgärdsmodeller   

En handlingsplan ska finnas på varje skola. Det är rektors ansvar att det finns en sådan. 
Dessa handlingsplaner kan se olika ut beroende på vilken modell eller person som 
ligger bakom den. Jag anser det vara självklart att det på varje skola ska finnas en 
handlingsplan för hur man ska arbeta mot mobbning. Ungefär som vid ett brandlarm 
ska skolans personal veta hur de ska agera vid en uppdagad mobbningssituation. Olsson 
(1998) menar att en handlingsplan inte behöver vara särskilt avancerad, snarare 
tvärtom. Programmet bör vara enkelt och kortfattat skrivet men innehålla såväl 
förebyggande metoder som åtgärder vid aktuell mobbning. Vad Olsson också säger, 
vilket för mig låter självklart, är att all personal på skolan måste vara delaktiga i arbetet 
mot mobbning för att budskapet att “vi tolererar inte mobbning “ ska nå ända fram.  
 
Den modell som Hagbyskolan använder sig av, vilken bygger på Dan Olweus modell, 
tilltalade mig mycket. Den går i korta drag ut på att handla snabbt då problemet 
fortfarande är färskt, att tala med både mobbare och den mobbade för att få så bra bild 
av del hela som möjligt, att prata med mobbarna en och en i snabb följd, att samtala 
med de inblandade i grupp samt att tala med deras föräldrar. Jag anser att om varje barn 
ska få uppleva känsla av trygghet i skolan måste dess personal tydligt visa hur allvarligt 
mobbning är. Jag tycker att det är viktigt att skolan alltid talar med mobbarnas 
föräldrar. Om personalen inte gör det anser jag att problemet bagatelliseras.  
 
Österholmsmodellen poängterar vikten av att dels all personal är aktiva i arbetet mot 
mobbning dels att föräldrarna alltid blir informerade om situationen. Åtgärder vid 
upprepad mobbning är vid denna modell att byta klass på mobbaren och att anmäla 
mobbningen till socialtjänsten och polisen. Jag tycker att om man vid barnets skolstart 
informerar föräldrarna om detta tydligt visar hur man ställer sig till mobbning. Jag kan 
tänka mig att föräldrarna får uppfattningen att mobbning tas på mycket stort allvar. 
Anatol Pikas “gemensamt bekymmer metoden” säger dock att skolan endast för det 
mesta tar kontakt med föräldrarna. Pikas tycks inte vara lika bestämd på den punkten 
som Lagerman och Stenberg (1994). 
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5.4 Avslutning 

De frågor jag ställde mig i början av arbetet har jag fått besvarade. Litteraturdelen samt 
intervjuerna visar på flera varianter av definitioner av mobbning. De ger även en 
övergripande bild av hur de inblandades personligheter blir avgörande för utvecklingen 
av mobbning. Det ges i arbetet flera bra tips på hur man kan arbeta förebyggande mot 
mobbning. De olika åtgärdsmodeller som tas upp skiljer sig från varandra men var och 
en visar tydligt hur man kan agera i en akut mobbningssituation. Jag har nått upp till 
syftet att få bredare kunskap om mobbning. Detta arbete har dessutom bidragit till att 
öka min medvetenhet om och observans av mobbning. Jag anser det vara viktigt att vi 
lärare är medvetna om problemet och att vi hela tiden försöker motverka att mobbning 
uppstår. 
 
Det är synd att så många barn lider av mobbning och även tvingas leva med de 
konsekvenser som den för med sig. Som lärare känner jag ett otroligt stort ansvar vad 
det gäller förekomst av mobbning. Samtidigt är det för mig självklart att varje skola har 
en handlingsplan mot mobbning i beredskap. Finns det en bra handlingsplan och man 
talar regelbundet om mobbning i skolan tror jag att eleverna finner det naturligt att 
komma och berätta när de har sett någon bli illa behandlad. 
 
Samtidigt som jag blir arg tycker jag att det är sorgligt att så många barn utsätts för 
negativa handlingar i skolan. Jag kan även tänka mig att det faktiskt är ännu fler flickor 
som utsätts för indirekt mobbning än vad statistiken visar. Ett intressant ämne att forska 
om i framtiden skulle kunna vara indirekt mobbning, hur man kan upptäcka den och 
vad man kan göra för att stoppa den. Ännu en fråga som kan vara värd att 
uppmärksamma och diskutera är vuxenmobbning. Detta är ett ämne som det sällan talas 
högt om.   
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