
 
�

�
���������	�
����	�����
������������

�
�
�
�

�
�
�
�
�

���������������
�

	
�����
��������������
���	�����������������������������������	����	�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

� � � �
� � � �

�
�

�����������
������	��������������� � ����������� ���!�����"�		���
�# !�$%!�!�&!!�'(''!!)�� �����������������������������#�	���
�������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������	����
�



 2 

�

���
�������������������

*���	�����*���������
�

�#�	���
���������� ���������	�����	����+��������
#,�-�
./��/0��#123"#14�

� 	�����

*����
'��0!�'!'5�

�
�����
����
����

� ����������
%�����6�����7�

� �� !�
�

&� )���	��()8���	9�
� �����	��(�����	9�

� � ��6��������9��������
� ������	������

� ���! ����# !�$%!�!�&!!�'(''!!)�����

�
� ��� �

� � �:!
��	��	�
� *!
��	��	�

� �
�
���
���"���
�
����
�

,��������	���	���
�������
�
���!�
�

�� � � 3����������
� ;;;;�
�

� �
�

� � �
#�$��%�
�
���������
�����
9����((888<��<��
<	�(������(�
�('��'(�''(�

� �

�

�
&��
��

,�����
�

�
*�������������������=��
���	�����������������������������������	����	������<���
�
#���	�6�8���7������6����>��

'%�����
�

�?
�9��
?����@�9��		���
�

�
���������������

?�	��6��
*�����
��	��	���9�����������������	������A��		������	��������������	�����	�������
��������<�#��������
������A�����	�
���	�	�����������	�����9
�	������A������B����	������
����	���	�
���	���
��	�<�CA���	�����9�����	���
��	��	������D�������������B�D����
���������B�D����������6�������������B�D����������6����������������B��69�D�����������
����A����������B�
�
 �����	
���������������	������������	��������
���	�������
���������A����		���A����A�������
	��������������69����	���<�����������6��	�����A�����A����D�������������B�D���
�������6�������������B��69�D����������6����������������B��������	�	�����������	�
	�����������	����	������<�
�
@���9���
����������A��������������	�	��������	������������������������	����	������<�
C���������9��������
��	��	����������������9�����������
�����������������������������������
����������9��	����7�������	�������<�

�
!�"�
����
2�78���
E����������������������������	���������7�����A������

 
�



 3 

Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar ett problem som angår oss alla som arbetar inom skolan, mobbning. 
I litteraturgenomgången studeras 6 olika forskare, hur ser de på ämnet? Höistad är den som 
djupast studeras. Frågor som behandlas i uppsatsen är: Vad är mobbning, Varför mobbar man, 
Vad kännetecknar en mobbare, Vad kännetecknar ett mobboffer och Vad kan man göra åt 
problemet. 
 
Under resultatdelen redovisar jag för en skriftlig undersökning utförd i två klasser från två 
olika skolor, en trea och en sexa. Eleverna fick svara på tre frågor: Varför mobbar man? Vad 
kännetecknar ett mobboffer? Vad kännetecknar en mobbare? Sedan har jag jämfört elevernas 
svar med forskarnas teorier. 
 
Jag har funnit att många av elevernas svar överstämmer relativt väl med forskarnas teorier. 
Framförallt har denna uppsats gett mig möjlighet att lära mig en hel del om och kring 
mobbning som jag kommer ha stor nytta av som lärare.    
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1. Inledning 
 
Mobbning är och har länge varit ett stort och allvarligt problem i vårt samhälle, inte bara i 
skolan utan även ute i arbetslivet. Enligt mig är skolan en av de viktigaste platserna i en 
människas liv. Det är där vi får vår utbildning, skaffar oss vänner, lär oss sociala regler, 
normer och om omständigheterna tillåter, utvecklas till glada och harmoniska människor. Att 
gå i skolan ska vara roligt och utvecklande – inte en daglig plåga som måste genomlidas. 
Tyvärr är det just det som den dagliga skolvardagen är för en del barn, en daglig plåga.  
 
Mobbning är något som finns runt omkring oss hela tiden och som berör alla som har 
någonting med skolan att göra. För mig, som inom kort är lärare, är detta extra viktigt att vara 
medveten om. Det blir min uppgift att förebygga mobbningen ute i skolorna samt ta hand om 
och bearbeta den redan befintliga. Min ambition är att bli en vuxen som inte ser mellan 
fingrarna, med den mobbning som trots allt finns ute i våra skolor. Utan bli en av dem som tar 
tag i problemen och vågar säga ifrån. Barn behöver idag en förebild, samt någon som försöker 
ge dem en positiv inställning till skolan.  
 
Dessa mål borde jag dela med all personal inom skolan, men tyvärr har vi inte nått dit ännu. 
Mobbningen kommer inte försvinna om vi blundar, utan snarare öka. Därför har jag valt att 
sätta mig in i detta ämne, både för min egen och för mina framtida elevers skull.     
 
”Mycket av mobbningen sker ju bakom ryggen på de vuxna och är ofta så subtil att 
omgivningen knappt märker något.” (Höistad, 2001, sid. 9) 
 
Med detta citat i ryggen bestämde jag mig för att skriva min c-uppsats om just mobbning, det 
blir en av de viktigaste uppgifter för mig som framtida lärare att förebygga och bearbeta 
mobbning.  
 
Detta är ett ämne som engagerar. Jag har därför valt att skriva denna uppsats med ett 
personligt förhållningsätt. Höistad är den forskare som påverkat mig mest. Han är 
”stridslysten” i sina böcker och det har påverkat mitt sätt att förhålla och formulera mig i 
denna uppsats.  
 
1.1 Syfte 
 
För att kunna sätta stopp för mobbningen i våra skolor, anser jag det vara nödvändigt med en 
god kunskap i ämnet mobbning. Mitt syfte med denna uppsats är därför att gå djupare in i 
ämnet mobbning, genom att jämföra barns tankar om ämnet med forskarnas slutsatser. Med 
andra ord jämföra det empiriska med litteraturen. Jag vill beskriva situationen ur två 
synvinklar. Då både för den mobbade och mobbaren, samt även hur vi kan komma tillrätta 
med detta fenomen. Vilka möjligheter har vi? 
 
 
1.2 Problemformulering 
 

1. Vad är mobbning? 
2. Varför mobbar man? 
3. Vad är typiskt för en mobbare? 
4. Vad är typiskt för ett mobboffer? 
5. Vad kan skolan och den mobbade själv göra åt problemen? 
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Dessa frågor kommer belysas ur forskares perspektiv, barns perspektiv och genom mina 
jämförelser och bedömningar. 
 
1.3 Avgränsning 
 
För mig är fenomenet mobbning könslöst. Jag har i min resultatdel både pojk- och 
flickexempel, men det var inte mitt syfte att uppmärksamma skillnader dem emellan. Det kan 
vara väldigt intressant att titta närmare på skillnader (om de finns) mellan pojkar och flickor, 
dock inte i denna uppsats. Man tvingas efter ett tag att sätta stopp, för att kunna avsluta och 
bli färdig. Däremot är detta kanske något för framtidens lärarstudenter att gå djupare i och se 
vilka skillnader man kan upptäcka.  
 
1.4 Material 
 
Mitt material består av de ca 60 elever som skriftligt svarat på tre frågor. Har även använt mig 
av litteratur inom ämnet. 
 
 
2. Teoretisk bakgrund 
 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta det jag upplevt viktigas ur den litteratur jag läst, 
Höistad är den jag började läsa. Efter honom har jag kompletterat med övriga forskare, men 
Höistad är den jag använt mig mest av . 
 
”Varför ska jag gå till skolan? Det är ju ändå ingen som bryr sig - jag är som luft!” (Pojke, 11 
år, Höistad, 2001. sid 72) 
 
 
2.1 Definition  

 
I detta kapitel kommer jag presentera olika författares och forskares definitioner av fenomenet 
mobbning. 
 
”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över en tid, blir utsatta 
för negativa handlingar från en eller flera individer.” (Olweus, 1991. sid 8) Med uttrycket 
negativa handlingar menar Dan Olweus att mobbaren tillfogar, eller försöker tillfoga offret 
skada, genom sparkar, slag och knuffar, eller obehag genom kommentarer, hot, gester eller 
liknande.  
 
”När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera 
individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning.” (Höistad, 2001. 
sid 73) 
 
”Mobbning är långvarigt våld, psykiskt och/eller fysiskt, riktat mot ett offer och utövat av 
enskilda personer eller grupper” (Roland, 1984. sid 10).  
 
”I mobbningen har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över offret. I 
mobbningen förekommer negativa handlingar från plågaren mot offret i avsikt att skada 
offret. Dessutom förekommer de negativa handlingarna upprepade gånger och över en längre 
tid.”(Fors, 1995. sid 1) 
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”Med mobbning avser jag 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, 1989. sid 42) 
 
”Barn ska skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmarnas ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro” 
(Ur Fn:s konvention om Barnets rättigheter, artikel 2) 
 
Den vanligaste formen av mobbning, som också är den som är svårast att upptäcka, är den 
psykiska/tysta. Den är också tyvärr nästan den som orsakar mest skada. Dit hör viskningar, 
blickar, suckar, miner, utfrysning från gemenskapen mm. Detta är förhållandevis lätt att dölja 
för omgivningen, vilket gör att skolan ofta tror att problemen inte existerar. (Höistad, 1994, 
Höistad, 2001)  
 
Den verbala mobbningen är aningen lättare att upptäcka om man anstränger sig. Denna form 
tar sig uttryck i elaka kommentarer, viskningar, att härmas, spridda rykten och hota. Denna 
form av mobbning kan även bestå i att skicka lappar, SMS (med mobiltelefon), ringa 
anonyma samtal mm. (Höistad, 1994. Höistad, 2001)   
 
Den tredje formen av mobbning är den fysiska. Som hörs på namnet, innefattar den alla 
knuffar, sparkar och slag som utdelas mot ”offret”. Det är viktigt för omgivningen att komma 
ihåg det faktum att man kan kamouflera våld, i lekar och idrott. Där kroppskontakt är tillåten 
är det också väldigt lätt att skylla ifrån sig.  Om omgivningen bara håller ögonen öppna, så är 
detta ganska lätt att lägga märke till. Saker som blåmärken och trasiga kläder, kan vara ett 
tecken på att allt inte står rätt till. (Höistad, 1994, Höistad, 2001) 
 
Sammanfattningsvis kan man säga följande om de olika definitionerna: 
 
• Höistad, Roland och Olweus menar att det kan vara både enskilda och grupper som 

mobbar. Medan Pikas tydligt uttalar att det är en grupp det rör sig om och att det således 
inte är att betrakta som mobbning om det är en enskild person.  

• Höistad, Olweus, Fors, och Roland framhåller i sina definitioner att angreppen måste 
fortgå under en viss tid. Pikas däremot skriver inget om detta.  

• Höistad, Olweus och Fors poängterar alla att handlingarna måste ske upprepade gånger.  
• De är dock alla överens om att det kan röra sig om både fysiska och psykiska angrepp mot 

en individ. 
 
 
2.2 Vad är bakgrunden till begreppet mobbning? 
 
Även om begreppet mobbning inte alltid funnits, har dess innebörd med allra största säkerhet 
gjort det, sedan tidernas begynnelse. Där det finns människor finns det alltid olika former av 
förtryck. Det finns historier och berättelser om översitteri och människor som blir 
trakasserade, som går långt tillbaka i tiden. Den enda skillnaden är att det då inte kallades 
mobbning. Först på 1960-talet skrev en skolläkare några artiklar om utsatta elever och vad de 
blivit utsatta för. Han kallade de elever som burit sig illa åt för mobbare. Först då kom 
begreppet till liv och har senare använts av många och gör så än idag.  (Bris.se, Om Bris, 
uppsatsmaterial, faktablad 2)    
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2.3 Mobbning - eller en oskyldig lek? 
 
Det är relativt lätt att avfärda mobbning som t ex att den mobbade har problem med sina 
relationer till andra jämnåriga eller att barn retas med varandra och inte menar så mycket med 
det. Man tar inte barnet och kanske inte heller föräldrarna på allvar. Tvärtom kan vi även 
tolka en våldsam lek till att någon blir mobbad. Det är då lika viktigt att lyssna på barnet och 
inte bestämma att det var mobbning, utan att ha lyssnat ordentligt på de inblandade (Roland, 
1984). Vi vuxna måste vara på det klara med att alla slagsmål inte rör mobbning. Det händer 
givetvis att två barn hamnar i konflikt med varandra av andra andledningar också. (Olweus, 
1987. Roland, 1984)  
 
När en vuxen kommer ut på skolgården och ser en konflikt är det inte alltid lätt att avgöra 
vilket det rör sig om, mobbning, eller ett vanligt slagsmål. Då drar sig många för att gå in och 
avbryta den eventuella leken, av rädsla för att ha fel. Det är viktigt att komma ihåg att man 
inte kan göra bort sig genom att avbryta ett slagsmål (Höistad, 1994, Höistad, 2001). 
Huvudregeln bör vara att hellre ingripa en gång för mycket, än en för sällan (Olweus, 1991). 
Den vuxne visar då barnet att man är en vuxen som bryr mig om, en som ser och agerar. Detta 
är viktigt för barnen att få se, upptäcka och framförallt känna.  Den reaktion man visar är 
oerhört viktig, man ska vara en ”besvärlig” vuxen som lägger sig i och ifrågasätter. Det är 
även viktigt att man inte frågar den som verkat vara den mest utsatta i ”leken” om allt är bra, 
för vad förväntas man egentligen svara när alla ens plågoandar står runtikring en. (Höistad, 
1994, Höistad, 2001) 
 
Om man inte vill ta detta steg med en gång, kan man istället sakta närma sig gruppen av barn 
och se vad reaktionerna blir. Avstannar slagsmålet i vuxens närhet är risken stor att det 
handlar om mobbning. Mobbaren vill undvika att sanningen kommer till ytan eftersom han då 
drar på sig den vuxnes ilska. Offret håller det ofta hemligt av skräck för att förvärra 
situationen (Roland, 1984). Dessutom vill få människor erkänna sig utsatta för denna form av 
behandling. Ordet mobbning är förknippat med förnedring och hån, ”det är så skämmit att 
vara mobboffer… det är klart man inte säger nått om hur det är på riktigt”. (Höistad, 1994. sid 
63) ”Det har varit smärtsamt att berätta för folk att jag faktiskt mobbades i så många år, att jag 
var utan kamrater, ensam och utfryst.” (Malin Wistrand, Reportrarna TV 2, 980113)       
 
Sammanfattning; Höistad, Roland och Olweus menar att det är viktigt att reda ut om det är 
mobbning eller inte. Men att man som Höistad skriver ska vara en ”besvärlig” vuxen och 
bryta även vanliga bråk. Olweus menar att det är bättre att bryta bråk ofta istället för att missa 
någon mobbningssituation. Roland menar även att man kanske inte alltid måste gå in och 
bryta utan att man kan få mycket information av att bara observera. Kom dock ihåg att man 
inte bör fråga den utsatte om allt är bra när barnen står i grupp, man kan i den situationen inte 
vänta sig ett ärligt svar.  
 
 
2.4 Vad gör en person till mobbare? 
 
”Barn är inte födda till mobbare, ”värstingar”, hopplösa ungar, monster eller slagskämpar”. 
(Höistad, 1994. sid 23) Det beror mycket på barnens omgivning huruvida det blir aggressivt 
eller inte. Om föräldrarna, till exempel har en negativ inställning till barnet redan från början, 
ökar risken för framtida aggressivt beteende. Det gäller också för föräldrarna att tidigt sätta en 
klar och tydlig gräns mellan det tillåtna och det otillåtna. Om föräldrarna tillrättavisar barnet 
genom att aga det, leder detta ofta till att barnet sedan själv löser situationer genom bruk av 
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våld. Som någon sa ”våld föder våld”. Om föräldrarna ger barnet mycket kärlek och visar att 
de älskar det, samt visar intresse för dess vardag både i och utanför skolan, är chansen mycket 
större att barnet kommer att bli både självständigt och harmoniskt (Höistad, 1994). 
 
De som är mobbare i en mobbningssituation vill ofta vara elaka och utsätta andra för lidande. 
Det är inte ovanligt att de som mobbar är utåtagerande eller till och med aggressiva, vilket de 
själva kan ha svårt att förstå varför (Staff, 1997). De har vanligtvis en mer positiv inställning 
till våld än andra elever. Att dominera samt undertrycka andra är typiskt för mobbaren. 
Temperamentet är ofta hetsigt och impulsivt och de har svårt att acceptera regler. I jämförelse 
med mobboffret har plågaren en bättre fysisk styrka och de framstår ofta som tuffa samt visar 
sällan medkänsla för offret (Olweus, 1999). Alla barn med en framträdande fysisk styrka blir 
inte plågare utan det är i kombination med aggressivitet och bristande empati som personer 
tyvärr utvecklas till mobbare (Höistad, 1994).  
 
De som utsätter andra för mobbning kan själva ha någonting de vill dölja och avleder då 
uppmärksamheten från sig själva. Staff menar att de som mobbar kan samtidigt själva vara 
eller har varit offer för mobbning och för att detta inte ska synas går han eller hon på någon 
annan. Eftersom mobbaren vanligtvis har ett dåligt självförtroende blir offret någon som är 
svagare som inte säger ifrån eller sätter sig upp. Staff menar också att det sker en slags 
kedjereaktion i ”rakt nedstigande led”. Barn som t ex utsätts för misshandel i hemmet tar med 
sig dessa upplevelser till skolan och ger sig på andra och det blir en kejdereaktion (Staff, 
1997. s. 18) 
 
I motsats till Staffs åsikt om att mobbarna har ett dåligt självförtroende, visar Olweus 
forskning på att mobbarens självförtroende ligger ungefär vid genomsnittet eller lite över. 
Dessutom menar Olweus att mobbarna kännetecknas mobbarna av att visa ovanligt lite ångest 
och osäkerhet (Olweus, 1999) 
 
Familjemedlemmarnas förhållanden till varandra spelar även en stor roll. Om föräldrarna 
bråkar mycket, kan barnet känna sig övergiven och otrygg. (Olweus, 1987) Om barnet inte 
känner sig älskat hemma, kan det göra vad som helst för att bli något, för att bli sedd. 
(Höistad, 1994) 
 
”Man vill bli älskad, 
i brist därpå beundrad,  
i brist därpå fruktad, 
i brist därpå avskydd och föraktad. 
Man vill ingiva människorna någon slags känsla.  
Själen ryser för tomrummet  
och vill kontakt till vad pris som helst”. (ur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg) 
 
Undersökningar visar att det finns tydliga könsskillnader inom mobbningen. Det är fler pojkar 
än flickor som agerar plågare i en mobbningssituation (Roland, 1983).  
 
En anledning till gruppmobbning sker kan vara den ”sociala smittan” det innebär att barnet 
sett någon som t ex slåss. Om barnet har en positiv bild av den personen är barnet lätt 
påverkat. Om denna någon är en mobbare på skolan, kan det innebära att barnet tar efter 
dennes beteende för att själv bli mer populär. Ibland tar barn även efter andras dåliga beteende 
för att själv slippa hamna i den utsatta positionen. De behöver sällan oroa sig för skuldkänslor, 



 10 

eftersom de upplever att ansvaret inte ligger hos dem, när de är många inblandade i 
mobbningen. (Olweus, 1987) 
 
Det finns också många förebilder på Tv, aggressiva action hjältar, som sparkar och slåss, för 
att i slutänden bli belönande för detta på något viss. När barnet gång på gång tittar på dessa 
program, ökar risken för att deras verklighetsuppfattning förvrängs. En serie undersökningar 
har visat att mobbare löper större risk att utföra kriminella handlingar, men detta är ingen 
regel i sammanhanget. (Olweus, 1987) 
 
Sammanfattning; Höistad och Staff menar att mobbare är barn som ser våld som en lösning, 
de är aggressiva och utåtagerande. Deras syn på våld kommer från hemmiljön. Att hemmiljön 
är viktig tar även Olweus upp, våld i hemmet, gör att barnen tar till våld som lösning även 
utanför hemmiljön.  
 
Olweus menar att mobbaren har bättre fysisk styrka än offret. Höistad vill däremot ha in 
bristande empati och aggressivitet tillsammans med fysisk styrka för att beskriva en mobbare. 
 
Staff menar att mobbare ofta har dåligt självförtroende, medan Olweus trycker på att detta inte 
är bevisat i forskning. Utan tvärtom att mobbarnas självförtroende ligger vid genomsnittet 
eller lite över. 
 
 
2.5 Vad kännetecknar en mobbare? 
 
Den som mobbar är ofta en aggressiv person, inte bara mot sina kamrater, utan även föräldrar, 
lärare och andra vuxna. De som mobbar har bristande empati tillsammans med fysisk styrka, 
vilket leder till en våldstendens, samt behov av att dominera sin omgivning. De är ofta 
impulsiva, och är förhållandevis självsäkra. De är säkra i sin roll som aggressiva och starka, 
men de är varken trygga eller jagstarka. Tuffheten döljer alltså inte ängslan och osäkerhet.   
(Höistad, 1994) 
 
Många människor tror ofta att alla mobbare under ytan är osäkra på sig själva. Ingen 
forskning som genomförts stödjer detta påstående. Enskilda mobbare kan dock ibland ha 
dåligt självförtroende och ängslan. Detta är i motsats till vad mobbare i grupp ofta känner. De 
brukar inte ha något större problem med sitt självförtroende. De är trots det inte ofta speciellt 
populära, bland sina kamrater, i alla fall inte i de högre årskurserna. (Olweus, 1987) 
 
Plågaren utgår ofta ifrån en taktik som resulterar i att offret brister ut i någon form av 
aggression, fysisk eller verbal. Detta utnyttjar mobbaren och hans agerande som mobbare 
ursäktas eftersom offret har visat ett negativt beteende som stör plågaren. Trots denna 
förvridning känner de flesta mobbare en skam efteråt. För att motverka skuldkänslor försöker 
mobbaren bortförklara händelsen och omtolka den på ett sätt som dämpar skammen (Roland, 
1983). Mobbaren vet ofta att det han/hon gör är fel, men om det inte finns någon vuxen som 
säger ifrån och sätter gränser så fortsätter beteendet (Staff, 1997) Även Höistad menar att 
mobbarna vet att de gör fel, och att de pga av detta söker fel hos offret som legitimerar 
mobbningen (Höistad, 1994).  
 
Medlöparna står inte i centrum eller leder mobbningen. De är ofta rädda att själva bli utsatta 
och genom att då stå i bakgrunden är man på mobbarens sida fast man egentligen inte vill. 
Medlöparna upplever det som svårt och skrämmande att ta ställning mot de eller dem som 
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mobbar. Här krävs det att barnen får stöd utav någon vuxen som kan stötta och hjälpa (Staff, 
1997) 
 
Om mobbarna har bestämt sig för att mobba spelar det ingen roll vad offret gör. Antingen 
offret säger ifrån eller drar sig undan så anser mobbarna att han/hon provocerar dem och 
därmed ger dem rätt att mobba. Mobbaren och dess medlöpare hetsar upp varandra. Det är 
inte alls säkert att medlöparna tycker om mobbaren som kompis utan hänger på pga sin egen 
rädsla att själv bli utsatt. För att bryta detta måste någon vuxen ingripa. Mobbarna är med 
andra ord lika ensamma som mobboffret. En mobbare signalerar genom sitt beteende att 
han/hon inte mår bra, men att han/hon inte själv besitter kraften att förändra det (Höistad, 
1994)   
Ofta vet mobbaren att det han/hon gör är fel, men om det inte finns någon vuxen som säger 
ifrån och sätter gränser så fortsätter beteendet (Staff, 1997). Även Höistad (1994) menar att de 
inblandade vet att det de gör är fel, därav försöker de hitta fel på offret för att rättfärdiga 
mobbningen. 
 
Det är viktigt att vara medveten om att även frökens lilla ”favorit” kan bakom ryggen 
trakassera en annan elev, med elaka kommentarer eller liknande. Eller, så kan mobbaren vara 
klassens ”drottning” som gör allt för att behålla sin ställning i klassen, bl a frysa ut och trycka 
ned elever som hon anser kan hota hennes position. (Höistad, 1994) Barn med stor fysisk 
styrka löper mindre risk att bli mobbade och de är ibland de som istället mobbar, eftersom de 
då har övertaget över sitt offer. (Olweus, 1987) 
 
Sammanfattning; Höistad och Olweus är här inte överens, Höistad anser att mobbaren är 
osäker, otrygg mm. Olweus däremot menar att detta inte är belagt i någon forskning. Även 
Staff håller med Höistad om att mobbaren ofta har dåligt självförtroende och är osäkra. 
 
Staff trycker på vikten att vi vuxna går in och bryter då barnen inte själva klarar det. Roland, 
Staff och Höistad menar att mobbarna vet att de gör fel och därav söker de fel hos offret för 
att rättfärdiga beteendet. 
 
Höistad och Staff menar att mobbaren ofta har medlöpare till sin hjälp som understödjer 
mobbningen. Medlöparna ”springer” ofta med för att rädda sig själva från att bli utsatta.   
 
 
2.6 Vad kännetecknar den mobbade?     
 
Ibland tror barn och vuxna att det är offrets fel att mobbning uppstår. De menar att plågaren 
mobbar offret för dess annorlunda beteende, utseende eller klädsel. Det spelar ingen roll hur 
en person uppför sig eller ser ut, det är under inga omständigheter acceptabelt att mobba eller 
kränka honom/henne (Fors, 1995) 
 
Att bli mobbad är att bli kränkt som människa. Detta leder ofta till att personen får en svag 
inre trygghet, förlorar sin självkänsla och känslan av människovärde sänks. Det dåliga 
självförtroendet kan leda till att offret anklagar sig själv för mobbningen (Staff, 1997). När 
mobbningen pågått under längre tid ökar ångesten och osäkerheten samt att självvärderingen 
blir ännu mer negativ (Olweus, 1991) 
 
Genom forskning finns idag en relativt tydlig bild av barn som mobbas och är i riskzonen för 
att bli mobbade. Olweus delar in mobbningsoffren i två kategorier, det passiva eller 
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undergivna offret och det provocerande offret. Barn ur den första kategorin är ofta stillsamma, 
försiktiga och tycker inte om våld. De börjar lätt gråta och är känsliga, samt har en rädsla för 
att slå eller skada sig. Offret nedvärderar ofta sig själv, har få eller inga vänner och umgås 
hellre med vuxna som t ex klassläraren än klasskamraterna. Att dessa barn utsetts för 
mobbning beror troligtvis på att de utstrålar någon form av osäkerhet och rädsla för att säga 
ifrån vid en kränkande behandling (Olweus, 1999).  
 
Det provocerande offret är mindre vanligt. Dessa barn svarar ofta vid angrepp och försöker ge 
igen. De har svårt för att koncentrera sig, är rastlösa, hyperaktiva, klumpiga och omogna 
vilket omgivningen lätt irriterar sig på, även lärarna. Dessa barn har också en tendens att 
mobba elever som är svagare. Det är inte alls ovanligt att flera elever i klassen, eller till och 
med hela klassen, deltar i trakasserier av det provocerande offret (Olweus, 1999). Barn och 
ungdomar som reagerar med ett raseriutbrott och/eller rädsla vid provokation, blir tyvärr 
lättare mobbningsoffer. Detta beror på att mobbaren får en lustupplevelse då offret svarar med 
rädsla eller raseri och mobbaren söker sig då självklart till dessa barn (Roland, 1983). I en 
mobbningssituation har mobbaren verklig kontroll över offret. Mobbaren tolkar offrets 
känslor och handlar utifrån det och bestämmer på så sätt också villkoren (Fors, 1995). 
 
Det kan låta sorgligt, men i vissa fall bidrar barn till sin egen mobbning. Barnet kan till 
exempel uppträdda väldigt överlägset och på detta sätt provocera fram mobbningen från 
klasskamraterna. Naturligtvis är detta inget försvar mot vad mobbarna utsätter sina offer för 
(Björndell, 1987). ”Alla har vi ett ansvar för hur vi beter oss gentemot varandra. Vi kan inte 
räkna med att kunna bete oss hur negativt och otrevligt som helst utan att få betala för det. 
Priset kan dessutom bli högt: utstötning, ogillande, trakasserier från omgivningen etc”. 
(Höistad, 1994, s. 85) Vi måste dock ha förståelse för de barn som själva förvärrar sin 
situation genom sitt beteende och deras ibland tuffa uppväxtförhållanden. (Höistad, 1994) 
 
De barn som provocerar är ofta allmänt oroliga och har ett häftigt humör. Det skapar 
spänningar och irritationsmoment i klassrummet, detta leder till en hel del konflikter kring 
dem. (Olweus, 1987) 
 
Precis som forskningen visar att pojkar utgör merparten av mobbarna, så är det även de som 
blir mest utsatta. (Roland, 1984)  
 
Det finns många sätt för den vuxna att upptäcka att barnet är mobbat. Föräldrar bör vara extra 
uppmärksamma på olika tecken, att barnet ofta sitter ensamt på sitt rum, ingen ringer eller att 
huvud- och magvärk är ofta återkommande fenomen hos barnet. Mardrömmar och 
sömnstörningar är överhuvudtaget kanske vanligt. I skolan drar sig dessa barn ofta för att gå 
ut på rast, utan sitter kanske på toaletten istället. Om de går ut, går de ofta ensamma och håller 
sig gärna i närheten av de eventuella rastvakterna. Vanligtvis är de ensamma även i matsalen. 
(Höistad, 1994, Höistad, 2001) 
 
Mobbade barn är många gånger väldigt uppgivna, som är inneslutna i sig själva. Det är inte 
ovanligt att de är ledsna och upprivna, de bryr sig inte om omgivningen. Oftast uträttas 
skolarbetet, men inte mer än nödvändigt. Den allmänna bilden av ett ”offer” är att de är 
osäkra bland andra människor, har dåligt självförtroende och deras skolprestationer ligger 
under genomsnittet. De är känsliga, ängsliga och ofta tystlåtna barn. Ofta är också den fysiska 
styrkan hos dessa barn något lägre än normalt. (Höistad, 1994, Höistad, 2001) Trots detta är 
ingen född till mobboffer, vilket Höistad trycker på i sitt citat.  ”Inte heller är man född till 
mobboffer” (Höistad, 1994. s. 23) 
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Eftersom offren har en negativ bild av sig själva, kan de ibland tycka att de gjort sig förtjänta 
av mobbningen – de känner att de själva har skulden. ”När man får höra att man har på sig fel 
kläder och man märker att ingen vill vara med en, då drar man slutsatsen att det måste vara 
något fel på mig”. (Malin Wistrand, Reportrarna TV 2, 980113) Vid konflikter drar sig dessa 
barn gärna undan. De undviker gärna konfrontationer med mobbarna. Detta har inte alls 
önskad effekt, utan för det mesta upplevs denna rädsla som ”lustskapande”. De blir då istället 
ännu värre mot sitt ”offer”. (Roland, 1984)  
 
Omgivningen våra barn lever i utgör en stor del i deras utveckling till medvetna människor. 
”Ju yngre ett barn är, desto mer formbart är deras beteende. Detta i förening med det relativt 
säkra antagandet att mobbning är mest utbredd i lägre skolstadier bör utgöra en grund för att 
satsa resurser på de lägre åldersgrupperna”.(Roland, 1984. s. 18) 
 
Sammanfattning; Höistad och Olweus skriver båda om indelningen av det oskyldiga och det 
provocerande offret. De är bla överens om att det oskyldiga offret är osäkert, försiktigt, 
känsligt och tystlåtet. Mobboffren nedvärderar sig själva och drar sig undan allt mer från 
gemenskapen. De är även överens om att de provocerande offren har ett sådant beteende att 
de förargar omgivningen, blir utstötta och i många fall även mobbade.   
 
Fors menar att orsaken är grupprocesser och gruppdynamiska faktorer. Medan Olweus menar 
att det finns en obalans i styrkeförhållandet och att det måste finnas en person med ett ängsligt 
beteendemönster och en person med ett aggressivt för att mobbning ska uppstå.  
 
Höistad, Olweus, och Roland är överens om att de barn som utsätts för mobbning ofta har en 
negativ självbild och dåligt själförtroende. De understryker även att offren i allmänhet upplevs 
som ängsliga och osäkra. Höistad och Roland skriver att många offer själva anser att 
mobbningen är berättigad och välförtjänt.  
 
Olweus och Höistad är eniga om att offren ofta inte har någon nära vän och att de utsatta 
pojkarna är fysiskt svagare än sina jämnåriga. Roland menar även att barn som blir mobbade 
ofta presterar sämre i skolarbetet än genomsnittet.   
 
 
2.7 Att förebygga mobbning 
 
Allmänt: ”Att bli mobbad är att bli kränkt som människa och att förlora en del och, i värsta 
fall, hela sitt människovärde”. (Höistad, 1994. s. 37) Vuxna säger ofta till utsatta barn att de 
ska låta bli att bry sig så kommer problemen försvinna av sig självt. Frågan är nu: Är detta ett 
bra råd att ge till ett ledset barn? Vad vi säger undermedvetet är då ungefär, att barnet inte får 
känna och att dess smärta inte tas på allvar. Höistad tycker att man ska akta sig för dylika 
uttalanden. Barnet blir också i dessa fall oförmögen att hantera sin situation. Höistad anser att 
detta bekräftar barnets situation och hävdar samtidigt att vi menar att barnets situation inte går 
att göra något åt. ”Vi måste istället reagera och göra något konkret” (Höistad 1994. s. 37) 
 
Det är här som skolan och föräldrarna kommer in. ”Det är vår plikt att stödja och hjälpa dessa 
unga. Vi måste lära dem att aldrig acceptera en oförrätt och att förstå att ingen har kommit till 
den här världen för att bli utstött eller att inte vara accepterad för den man är” (Höistad, 1994. 
s. 38). Vad barn och ungdomar behöver är ”besvärliga” vuxna som vågar lägga sig i och bry 
sig om vad som händer i deras liv. Detta är nästan den viktigaste förebyggande åtgärden för 
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att komma på rätt fot med mobbningen. Vi vuxna får aldrig bagatellisera mobbningen och tro 
att den går över av sig självt. (Höistad, 1994, Höistad, 2001) 
 
När barn säger att de inte bryr sig om trakasserierna, menar de ofta inte alls vad de säger. Alla 
blir sårade och far illa på ett eller annat sätt av att bli utsatta på detta sätt. Detta uppträdande 
har tyvärr ofta motsatt verkan, de som mobbar blir aggressivare och mer frustrerade. De 
känner sig osynliga och gör mer och ökar provokationen för att hela tiden synas. De har lite 
respekt för en person som bara tyst tar emot, det är som att de ”tillåter” att andra trampar på 
dem. Samtidigt förlorar de då sitt eget människovärde. Detta kan vara skrämmande för 
omgivningen, därför att de vet att det samma kan hända dem själva. De visar detta genom att 
behandla det utsatta barnet med förakt, slag och utfrysning. Vi måste därför lära barnen att 
säga ifrån – ordentligt (Höistad, 1994, Höistad, 2001). ”Bli förbannad och säg ifrån! Ingen har 
rätt att göra dig ledsen” (Höistad, 1994. s., 67).  
 
I skolan: Det allra första steget och en förutsättning för att man ska kunna stoppa mobbning, 
är att skolan öppet måste ta avstånd från all form av mobbning och trakasserier. Vi måste i 
skolan bry oss om och respektera varandra, ta ansvar och se till att upprätthålla bra relationer. 
Målet för skolorna borde vara att alla ska känna trygghet där och att ingen ska bli mobbad. 
Om detta ska kunna uppnås måste alla vara överens. Klimatet i skolan och i klassrummen är 
oerhört viktigt, och personalen måste aktivt ta avstånd från all form av kränkande behandling. 
Om läraren tydligt markerar från början att den inte kommer att acceptera denna form av 
behandling, kommer den läraren att få mindre av dessa problem. (Höistad, 1994, Höistad, 
2001) 
 
Här är några punkter som personalen på skolan kan följa i förebyggande syfte: 
 
På skolan kan man:    

 
• Diskutera fram en handlingsplan tillsammans  

(Idag är detta vedertaget, eller ska i alla fall vara det) 
• Börja med rastvaktsystem. Detta även på undanskymda plaster. 
• Anordna studiedagar, där man diskuterar mobbning 
• Diskutera fram skolans gemensamma mål och prata om hur man ska 

klart kunna visa att man tar avstånd från mobbning 
• Ordna en trevligare och attraktivare skolgård 
• Använda sig av faddersystem 
• De finns en ”vi-känsla” på skolan 
• Arbeta fram ett trivsamt klimat i skolan 

 
I klassen kan man:     
 

• Se till att alla i klassen känner sig lika mycket värda, skapa en vi 
känsla    

• Göra klart för eleverna att alla har ett ansvar för gruppens trivsel 
• Tillsammans med eleverna göra upp regler mot mobbning och andra 

negativa beteenden.  
• Hitta på roliga saker tillsammans 
• Ha olika former av samarbetsövningar 
• Tala om kamratrelationerna i klassen ofta 
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• Klassråd varje vecka 
• En klar inställning i vissa moraliska och etiska frågor 
• Försöka stärka en elevs status om den riskerar att utsättas för 

mobbning 
• Rollspel för att öka förståelse 
 

På föräldramöten kan man:  
 
• Informera om skolans handlingsplan och ställningstagande i frågan 
• Förklara vikten av samarbete mellan hem och skola 
• Diskutera och komma överens om förhållningssätt gentemot 

mobbning  
• Informera om tillvägagångssätt i eventuella mobbningssituationer 
 

Inom elevrådet kan man: 
 
• Skaffa kunskaper om handlingsplanen och skolans ställningstagande 
• Hålla ögonen öppna på rasterna  
• Utse kamratstödjare 

 
(Olweus, 1991. Roland, 1983. Höistad, 1994. Höistad, 2001) 
 
Regler som görs upp för det tillåtna och otillåtna får ofta större effekt om eleverna själva varit 
delaktiga i beslutet. Detta är ett mer lämpligt tillvägagångssätt än att den vuxne rakt av 
bestämmer reglerna. Man kan till exempel utforma kontrakt som eleverna får skriva under, 
där de lovar att hålla sig inom reglernas ramar. Visst händer det att elever bryter mot 
kontrakten, men det kan ibland betyda att eleven behöver mer hjälp än vad skolan kan 
erbjuda. (Höistad, 1994)  
 
För att framgångsrikt kunna ta ställning i skolan, måste vi vara medvetna om hur vi beter oss 
mot andra människor. Ett sätt att bli medveten om detta är att se till att hålla dialoger om 
relationer öppna. Barn och ungdomar tycker om att prata om livets väsentligheter. Som lärare 
måste man vara beredd på att det inte alltid är lätt att prata om man inte är van vid det. Till en 
början kan det bli mycket tjafs, det väsentliga resultatet kanske uteblir. Det gäller då att börja i 
liten skala och inte skrämma barnen, några minuter per vecka kan räcka. Detta är bättre än en 
hel timma per termin, saker som man som lärare kan ta upp till diskussion är:  
 

• Regler – Vad är förbjudet och vad är tillåtet? Vad skulle hända utan 
dessa regler? 

• Mobbning – Vad är en bra respektive dålig ledare? Varför följer 
man en dålig ledare? Varför blir vissa mobbade och andra mobbare? 
Vad ska den mobbade göra?  

• Trygghet – Känner de sig trygga i skolan? Vad kan man göra i 
klassen för att uppnå trygghet?  

• Normer – Vad är rätt respektive fel att utsätta någon för? Vilka 
normer har och bör omgivningen ha? 

• Roller – Varför spelar vi olika roller med olika människor? Varför 
vågar man inte vara sig själv? 

• Att bry sig – Varför är det så svårt?  (Höistad, 1994, Höistad, 2001) 
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Faddersystem är den förebyggande åtgärd mot mobbning som är flitigast använd ute i 
skolorna. Syftet med detta är att man på skolan ska få en ökad känsla av trygghet och att 
skapa en större gemenskap mellan äldre och yngre elever. Dessutom får de äldre eleverna en 
stor chans att öva sig i att vara en god förebild. Faddersystemet går ut på att de äldre eleverna 
får ta ansvar för de yngre. Ofta har varje elev ett särskilt fadderbarn. (Roland, 1984) 
 
En av de allra viktigaste åtgärderna är också att alla vuxna måste hålla ögonen öppna och 
reagera snabbt då barn blir illa behandlande. ”Var en besvärlig vuxen”, som lägger sig i och 
bryr sig. Det är vad barn och ungdomar behöver. (Höistad, 1994) 
 
Sammanfattning; Höistad, Olweus och Roland tar alla upp vikten av regelbundna klassamtal 
i det förebyggande arbetet. Höistad, Olweus och Roland skriver om olika  former av regler 
som bör upprättas och efterföljas i klassen. 
 
Höistad, Olweus och Roland nämner att man i det förebyggande arbetet kan använda sig av 
skönlitteratur, drama och rollspel. Litteraturen kan ha en attitydförändrande inverkan genom 
att man vädjar till elevernas känslor skriver t ex Roland.  
 
Både Höistad och Olweus skriver att varje skola bör ha en genomtänkt och detaljerad 
handlingsplan att arbeta efter. De betonar även båda två vikten av ett nära samarbete mellan 
skola och hem och att man har speciella informationskvällar för föräldrarna, där information 
ges om mobbningsarbetet. 
 
Höistad och Olweus menar även att det är viktigt med ett väl fungerande rastvaktsystem i det 
förebyggande arbetet mot mobbning. De skriver även att det är viktigt med en välplanerad och 
välutrustad skolgård som inbjuder till aktiviteter i det förebyggande arbetet. Höistad och 
Olweus skriver även att man ska använda sig av positiva aktiviteter för att förbättra 
sammanhällningen och klassklimatet. Exempel på sådana aktiviteter kan vara lägerskola, 
danskvällar och klassfester. 
 
Höistad och Roland tar upp vikten av att ha ett väl fungerande faddersystem på skolan. Eller 
kamratstödjare, syftet med dessa är att öka känslan av trygghet, skapa aktivitet och 
gemenskap mellan eleverna.   
 
 
2.8 Åtgärder 
 
Enligt undersökningar som Folkhälsoinstitutet i samarbete med sociologer från olika 
universitet har gjort, ökar mobbningen i Sverige. Man räknade 1998 med att ungefär 100 000 
barn, alltså vart tionde barn i skolan utsätts för någon form av mobbning. Många barn är rädda 
för att gå till skolan på grund av dess situation. Skolverket får varje år in ca ett hundratal 
anmälningar om mobbning, då det i de flesta fall riktas en skarp kritik emot skolorna. 
Samhället måste ta tag i detta problem. Barnpsyk har ökat sin vård av barn med 35% de 
senaste åren. Många av dessa patienter är just mobbare eller mobbade barn och ungdomar. 
(Reportrarna TV2, 980113) 
 
För att kunna stoppa en pågående mobbningssituation krävs det av skolan att de är förberedda. 
De ska ha en organisation och en utarbetad handlingsplan, det står numera i skollagen. Trots 
det, finns det fortfarande en del skolor som står utan handlingsplan. (Höistad, 1994) Det finns 
fastställt i många undersökningar att skolan inte tar sitt ansvar när det gäller mobbningen. Förr 
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var skolans uppgift endast att försöka förhindra att en kränkande behandling förekom. Men 
den första januari 1998 kom en ny skollag, där det klart och tydligt står att skolan aktivt ska 
bekämpa mobbning. (Reportrarna, TV2, 980113)  
 
En del lärare kan förklara att de inte reagerar med att de erkänner att de inte vet hur de ska 
bära sig åt för att förhindra att mobbning sker. De vill inte förvärra den mobbades situation 
och drar sig då hellre undan. Vad de då inte förstår, är att om de bara reagerade, skulle de 
kunna stoppa den kränkande behandling som pågår rakt framför deras ögon. Arbetet med att 
förebygga mobbning i våra skolor kan ske i tre nivåer: Förebyggande, åtgärdande och 
uppföljande. Att detta är hela skolans angelägenhet är att föredra, det slutliga resultatet blir 
ofta bättre då. (Höistad, 1994, Höistad, 2001)  
 

”Det är inte de onda människornas ondska som är det farlig, utan de goda 
människornas tystnad” (Martin Luther King) 

 
En mobbningsplan ska utarbetas i samarbete med alla på skolan. Den ska vara känd för alla på 
och utanför skolan så som föräldrar m fl. (Höistad, 1994, Höistad, 2001) Denna plan bör 
innehålla information om vad man ska göra i förebyggande syfte, men också hur man ska 
agera när problem uppstått. (Reportrarna, TV2) Även om en mobbad elev gör sitt bästa för att 
dölja situationen, vill de innerst inne att sanningen ska komma fram och att någon ska ta tag i 
problemet. Höistad ger här förslag på hur skolan kan lägga upp sitt arbete mot mobbning.  
 

1. Att man har ett bra förebyggande arbete. (Se föregående rubrik) 
 
2. Att alla på skolan har samma inställning till mobbning. Det kan gälla hur man 

bekämpar mobbningen, var de sätter gränser mm. När eleverna ser att lärarna bryr sig, 
kommer de att känna trygghet och senare minnas det med positiva känslor. (Höistad, 
1994, Höistad, 2001) 

 
3. Att det finns en väl organiserad beredskap för att upptäcka mobbning. Här kan 

både lärare och elever hjälpas åt.  
 
Mobbningsteam/mobbningsgrupp: Ett mobbningsteam består av en grupp anställda på skolan. 
De bör ha respekt från eleverna och den övriga personalen och vara väll förtrogna med 
handlingsplanen. Det är viktigt att det i denna grupp finns personal ur alla grupper på skolan. 
Lärare, matsalspersonal, vaktmästare osv, eftersom det behövs en så bred syn på eleverna som 
möjligt. Ju bättre kontakt personalen har med de respektive eleverna desto lättare blir det att 
upptäcka om något inte står rätt till. 
 
Mobbningsgruppen består av elever med ett fåtal lärare som stöd. Denna grupps uppgift är att 
hålla ögon och öron öppna och rapportera vidare till mobbningsteamet om de får kännedom 
om någon som blir utsatt. Eleverna som ingår i denna grupp kallas ofta kamratstödjare.  
 
Kamratstödjare: Dessa elevers uppgift är att vara en bra kompis mot alla på skolan. De 
ska/bör hälsa på de ”osynliga” eleverna. Prata med och försöka få med dem i gemenskapen, 
genom att kanske äta med dem i matsalen. Om det går så långt som till ren mobbning, ska de 
också ingripa i de svåra situationerna. Detta gör det naturligtvis väldigt viktigt att det är rätt 
person som får denna uppgift. Det bör vara frivilligt och lärarna ska se till att det är sådana 
elever som vågar höja rösten. Eleverna är oftast populära och det höjer naturligtvis den 
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mobbades status om de pratar med dem. De äldre eleverna på skolan brukar vara bäst 
anpassade för detta arbete.  
 
Det är bra om dessa elever syns på skolgården till exempel genom en speciell mössa eller 
jacka. Alla på skolan ska kunna veta vem de kan vända sig till när de har problem. För att 
kamratstödjarna ska känna trygghet i sin roll är förslaget att de får någon form av utbildning. 
Det är möjligt att medlemmarna lär känna varandra bättre om utbildningen hålls i en miljö 
utanför skolan, med eventuell övernattning. Man bör diskutera med dessa elever om hur man 
agerar i en mobbningssituation, var man står i moraliska och etiska frågor, samt det faktum att 
alla förtjänar att bli respekterade. Utbildningen måste givetvis även anpassas till barnens 
ålder. (Höistad, 1994, Höistad, 2001) 

 
4. Att det finns en utarbetad handlingsplan som beskriver hur vi ska agera i en 

akut mobbningssituation. 
 
Vad kan vi göra när mobbningssituationen uppstår? Först bör mobbningsgruppen och 
kamratstödjarna träffas, men även berörda lärare och övrig personal som har sett vad som 
hänt. Det viktiga är att alla iakttagelser kommer fram. Först och främst bör man ta reda på 
vilka som mobbar och vad som egentligen har hänt. Det kan innebära bl a hur länge det har 
pågått, var det har hänt och vilka som var inblandade och vad de i sin tur gjort.  
 
När man talar med den utsatta måste man gå varligt fram, då denna person ofta är väldigt 
känslig. Det är heller ingen bra idé att ta detta samtal under en lektion, då denna elev inte 
heller vill framstå som ”skvallrare”. Låt heller inte den utsatta bagatellisera problemen. Ta tag 
i problemen och få den utsatta att komma till insikt om att denna form av behandling inte är 
tillåten. (Höistad, 1994, Höistad, 2001)                 
 
Det finns två viktiga förutsättningar för att en handlingsplan mot mobbning verkligen ska 
fungera. För det första krävs det att de vuxna på skolan är medvetna om omfattningen av 
skolans mobbning. För det andra måste sedan de vuxna visa engagemang för att förändra 
situationen (Olweus, 1991). 
 
När mobbningen väl upptäckts menar Olweus (1991) sedan att följande gäller, man måste tala 
med alla parter, både med den mobbade och mobbaren samt deras respektive föräldrar. När 
man talar med mobbaren bör man ha följande saker i åtanke.  
 

• Se till att ditt budskap är klart: Vi accepterar inte att du mobbar 
den/dina klasskamrater och vi tänker se till att detta får ett slut! 

• Om det är flera mobbare, tala med dem en i taget. Då har de inte 
stöd av varandra och inte heller tid till taktikupplägg.  

• Låt inte mobbaren slingra sig ur situationen, genom att bagatellisera 
eller förminska sina egna roller i sammanhanget, eller genom att 
skylla allt på den mobbade. 

• Efter de enskilda samtalen kan man samla dem i grupp. Var 
fortfarande klar över ditt budskap. 

• Fungerar inte detta, markerar ni att detta är allvar genom att skolans 
rektor närvarar på nästa möte.  
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Vid samtal med den mobbade:  
 
• Den mobbade är ofta rädd för att förvärra situationen genom att ta 

upp och prata kring problemen. Se därför till att barnet har någon 
form av skydd mot trakasserier. Barnets absoluta förtroende och 
tillit till den vuxne är a och o i dessa situationer.  

• Även om det mobbade barnet inte vill att man ska prata om detta, är 
det viktigt att göra det än då! I slutändan brukar barnet känna lättnad 
över att situationen löst sig.  

 
 
Samtal med föräldrar: 

 
• Det är bra om föräldrarna kan vara en del i arbetet med att förändra 

en mobbingsituation. Försök att upprätta ett samarbete, där de kan 
vara med och påverka sina barn på ett positivt sätt.  

• Om den mobbades saker blivit förstörda är det lämpligt att ta upp 
frågan kring den eventuella ersättningen. Den kan förslagsvis tas av 
mobbarens fickpengar.  

• Håll er inte till enstaka samtal utan försök att hålla flera .  
• Ofta kan fientlighet mellan mobbaren och den mobbades familj 

uppstå. Förslaget är då att ha samtal med dem en i taget innan ett 
gemensamt planeras. Om även detta möte blir spänt kan en 
skolpsykolog eller en speciallärare närvara.  (Olweus, 1991) 

 
 
Men den mobbade själv då? Vad kan han eller hon göra för att få slut på mobbningen? Det 
enda råd som Jolene Sandström har att rekommendera är att den mobbade ska tala om vad 
som händer för någon som man har etablerat ett bra förtroende till. Det kan t ex vara en 
förälder, kurator eller kanske en kompis. Det absolut viktigaste är att man talar ut om 
problemen med någon, man klarar inte alltid av det på egen hand. Vågar man inte berätta kan 
heller ingen hjälpa en. Detta säger Jolene Sandström som själv blivit mobbad. (Reportrarna, 
TV2, 980113) 
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3. Metod 
 
3.1 Hur jag gått tillväga 
 
För att kunna belysa problemställningen har jag låtit barnen skriftligt svara på tre frågor, som 
jag sedan tänker jämföra med olika forskares slutsatser. Frågorna barnen fick var: Varför 
mobbar man? Vad kännetecknar en mobbare? Vad kännetecknar den mobbade? 
 
Undersökningen har skett i en sydsvensk kommun, där två klasser från två olika skolor hjälpt 
mig. De två klasserna är en trea respektive en sexa. Jag valde dessa klasser, då jag inte var ett 
främmande ansikte för någon av dem. Min tanke med detta var att de skulle våga vara mera 
öppna gentemot mig, då de kände mig sedan tidigare.  
 
Barnen som nu går i trean har jag haft som praktikklass sedan de gick i ettan och jag gjorde 
även min slutpraktik hos dem. Sexan känner jag genom att jag arbetade ett år hos dem, då de 
gick i tvåan. Sammanlagt har jag ett underlag från ca 60 elever.    
 
Innan jag gick ut till respektive klass bestämde jag dag samt tid över telefonen med 
klasslärarna. Jag förberedde de frågor jag skulle ge barnen, tog fram allt material som jag 
skulle komma att behöva som t ex. papper mm.  
 
Jag sökte och fann svaren från forskarna på de tre frågorna som jag sedan ställde till barnen. 
Detta var ett aktivt val från min sida, då jag upplevde frågorna intressanta och ville veta om 
barnen höll med forskarna eller inte. Frågorna kan kanske upplevas ledande, men 
formuleringarna var ett aktivt val från min sida. Barnen känner till mobbning, då det finns 
aktiva mobbningsgrupper på båda skolorna. Därför upplevde jag att man kunde ställa dessa 
frågor till dem.    
 
Först ut var sexan, de är 27 elever. Eftersom jag inte träffat dem på ca 3 år, så berättade jag 
vad jag gjorde där och att jag snart är färdig lärare. Efter det skrev jag frågorna på tavlan, 
delade ut tre papper till var och en, ett papper till varje fråga. För att på så vis underlätta mitt 
efterarbete. Sedan gav jag dem gott om tid till att svara, det var lugnt och skönt i klassrummet. 
”Bänkboken” stod till förfogande när de blev klara. Till sist fick jag en liten bunt från varje 
sexa innan jag tackade för hjälpen och begav mig hemåt. I sexan använde jag min 
grundformulering, barnen förstod frågorna och svarade utan problem.   
 
Sedan var det dags att besöka trean, de är 29 elever. Jag småpratade en stund med dem först, 
då jag inte träffat dem på några veckor. Sedan skrev jag de tre frågorna på tavlan, och delade 
ut tre papper till varje elev. Det visade sig att min formulering av frågorna var för svår, jag 
försökte med lärarens hjälp förklara. Men det slutade med att jag ändrade frågorna två och tre 
från ”Vad kännetecknar…” till ”Beskriv…”. Jag tog detta beslut då jag ville att barnen skulle 
kunna svara obesvärat på frågorna och utan vår hjälp. Efter att barnen förstått frågorna blev 
det lugnt och de kunde börja svara i lugn och ro. Läraren och jag hade innan bestämt att de 
fick ta sin ”bänkbok” när de blev klara. När barnen var färdiga vek de ihop de tre papperena 
och jag fick en liten bunt från varje individ. Sedan tackade jag för mig och åkte därifrån.  
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3.2 Mitt material 
 
Materialet jag slutligen fick var av en ojämn karaktär. På fråga ett och tre fick jag mycket 
fylligare svar. Sexorna skrev mest, men de är även tre år äldre och ska ha hunnit längre i sin 
utveckling mot vad trean gjort. 
 
Saker och ting går sällan som man tänker sig, jag borde ha reflekterat mer över min 
formulering av frågorna. Detta är något jag lagt på minnet till framtiden, men som någon sagt, 
”Det är av misstagen man lär sig”. Eftersom jag klarat av sexorna först blev frågeställningen 
en aning olika i de två klasserna, men innebörden av frågorna är ändå den samma.   
 
Jag anser det vara alltför svårt att intervjua barn utan att själv lägga mig i, så när Ingrid 
Westlund i sin föreläsning ”Att tolka och bearbeta material” talade om att man kunde låta 
barnen skriva ”uppsatser” nappade jag. Innan föreläsningen hade jag inte bestämt mig för 
någon metod, men nu stod det klart för mig.  
 
Westlund (1996) skriver att barn kan störas av en ”utomstående intervjuare”, risken finns att 
barnet blir lotsat och heller inte får den tid som behövs till reflektion. Westlund (1996) 
anknyter även till Green & Hartman som menar att genom att låta personen i fråga svara 
skriftligt kan man få det bästa resultatet då personen haft chansen till eftertanke och reflektion 
och därför svarat ärligt och uppriktigt.   
 
Goda idéer går dock inte alltid att genomföra. När jag hade varit ute och besökt klasserna fick 
jag i slutänden tre frågor som barnen svarat på skriftligt. Det blev inga uppsatser som jag tänkt 
mig, men jag fick ändå svar på mina frågor som jag ville jämföra med forskarnas. Barnen fick 
den tid de behövde och jag fick vad jag behövde till mitt arbete utan att behöva lägga mig i 
deras skrivprocess.  
 
 
3.3 Min analysmetod 
 
Som analys metod använde jag mig av Grounded Theory. Det stod länge oklart för mig hur 
jag skulle kunna bearbeta mina insamlade data. Under den andra processträffen med min 
gamla tutor fick jag den hjälp jag behövde. Lars Naeslund har använt sig av Grounded Theory 
(GT) och ansåg denna metod mycket användbar på mitt material. Som forskare kunde Lars 
Naeslund urskilja de två kategorierna som jag skriver om nedan, i mitt material. (Muntlig 
kommunikation, nov 2002). 
 
GT är ett sätt att hitta egna kategorier som inte finns innan man gått igenom sitt material. Lars 
Naeslund hade i sitt arbete hittat två kategorier som han gav mig tillgång till. Kausal logik 
(orsak-verkan) och Final logik (man ”får ut något” av det). Dessa förde vi över till mina data 
och fann med hjälp av dem intressanta svar (Muntlig kommunikation, nov 2002). 
 
 
3.4 Litteratur som inspirerat mig 
 
Guvå och Hylander (1998) skriver i sin rapport att man bör utföra denna analys tillsammans 
med en erfaren GT forskare. Jag har därför som jag skrev tidigare använt mig av Lars 
Naeslund och hans två utvecklade kategorier. Kausal logik och Final logik, där Kausal står för 
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yttre faktorer som påverkar, orsak – verkan och Final för de inre faktorer som ger utövaren 
någon form av vinstkänsla.         
Ur dessa två kategorier hittade jag sedan underkategorier. T ex inom den Kausala logiken 
(orsak-verkan) fann jag tre underkategorier, Mobbaren har själv blivit mobbad, mobbaren är 
avundsjuk och olika familjeproblem. 
 
”GT är ett sätt att skapa teori utifrån data”(Guvå & Hylander, 1998. s. 3 ). När man använder 
sig av GT utgår man från empiriska data. När man samlar data i GT syftar man även till att 
”se” verkligheten så som intervjupersonerna ser den (Hutchinson i Guvå & Hylander, 1988).  
 
I många beskrivningar av GT liknas metoden vid pusselläggning (Starrin, 1991). Guvå och 
Hylander (1998) anser dock att liknelsen med pussel inte är helt korrekt.  Detta styrker de 
genom att det i GT inte finns något färdigt mönster. Det finns inte heller något som är ”rätt 
eller fel, utan bitarna kan kopplas ihop på många olika sätt.” (Guvå, Hylander, 1998. s. 7) Den 
möjligheten finns inte i ett pussel, då varje bit har sin bestämda plats. De menar vidare att det 
är bättre att jämföra GT med ett tredimensionellt modellbygge.  
 
Begrepp har en betydande roll inom vetenskapen. Begreppen hjälper oss tillskriva 
verkligheten dess innebörd, begreppen används även för att vetenskapsmän och vanliga 
människor ska kunna kommunicera med varandra. (Starrin, 1991)  
 
”Det är forskarens uppgift att urskilja, definiera och bygga något av det material som finns.” 
(Glaser och Strauss i Guvå & Hylander, 1998. s. 7) ”Forskaren ställer sedan frågor till sitt 
material, för att utröna vad data säger om ämnet som studeras. Koden är den symbol som ger 
data mening på olika teoretiska nivåer. Genom den jämförande analysen växer begreppen 
fram” (Guvå och Hylander, 1998. s. 7-8).  
 
”Metoden kan beskrivas som en cirkulär spirralliknande process, där frågeställning, 
insamling, bearbetning och analys av data växelverkar. Detta gör att det uppstår svårigheter 
att på ett tydligt sätt beskriva processen” (Guvå och Hylander, 1998. s. 8). 
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4. Resultat 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för barnens svar, fråga för fråga indelat i pojkar och 
flickor. T ex P37 = är pojke år 3, nr 7 osv, denna indelning gjorde jag för att kunna hålla isär 
svaren. Efter att de tre frågorna besvarats kommer en fjärde del där jag jämför barnens svar 
med forskarnas slutsatser. Jag kommer att dela in svaren på fråga ett i Kausal logik och Final 
logik, då svaren på den frågan var mera kvantitativa. Svaren på fråga två var av en mer 
kvalitativ karaktär och därför har jag delat in dem i aggression – osäkerhet, därefter har jag 
räknat antal svar från pojkar/flickor respektive klass 3 och 6. Fråga tre försökte jag analysera 
ur både Kausal- och Final logik, men det visade sig att svaren endast föll under den Kausala 
logiken.    
 
En del av barnens svar föll under flera kategorier, t ex F66 (flicka år 6, nr 6) som skriver ”Jag 
tror att det är lite grupptryck för man vill bli uppmärksammad”, hennes svar återfinns både 
under kategori ”uppmärksamhet” och ”grupptryck”. Därför stämmer inte heller alltid antalet 
svar med antalet barn i undersökningen. 
 
 
4.1 Fråga 1, Varför mobbar man? Pojkar och flickor år 3 och 6. 
 
På denna fråga kunde jag kategorisera de Kausala (orsak–verkan) svaren till tre olika 
kategorier.  
 

1. Olika familjeproblem. 
2. Mobbaren har själv blivit mobbad. 
3. Mobbaren är avundsjuk. 

 
1. Exempel; P37 De mobbar för att dom har det jobbigt i familjen. 
 F32 Dom bråkar i familjen. 
 P31 Fattig familj. 
 F311 Det kan vara jobbigt i familjen.  
 

F68 Personen kanske inte har det bra hemma. 
 P611 Mobbaren kanske har en dålig mamma och pappa. 
 F610 Den som mobbar kanske har föräldrar som dricker och skäms för dom.  
� P61 För att man inte har det bra hemma. 
 
  
2. Exempel; P310 Dom har blivit mobbade själva innan. 
 F33 Den har själv blivit mobbad. 
 P315 Har själv blivit mobbad tidigare. 
  

F61 Har kanske blivit mobbad själv förut. 
 P63 Jag tror att man börjar mobba för att man själv är mobbad. 
 
 
3. Exempel; Trean beskrev inte avundssjuka som en orsak.  
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 P67 Man är avundsjuk på mobboffret kanske för han/hon har några snygga skor 
eller kläder på sig. 

 F64 Han eller hon kanske inte kan matte till exempel och någon annan är kanske 
 jättebra på matte. Därför mobbar man. 

P612 Den som mobbar är avundsjuk eller är det att den som blir mobbad har en 
sak som alla tycker om.     

 
På denna fråga kunde jag kategorisera de Finala (man ”får ut något” av det) svaren till tre 
olika typer. 
 

1. För att få uppmärksamhet. 
2. För att bli eller fortsätta att vara tuff. 
3. Grupptryck 

 
1. Exempel; Trean beskrev inte uppmärksamhet som en orsak.  
 

F66 Jag tror att det är lite kompistryck för man vill ha uppmärksamhet. 
 P614 För att få uppmärksamhet. 
 
2. Exempel; P35 Retas, dom försöker vara tuffa. 
 F34 Vill vara tuff. 
 P314 Försöker vara tuff. 
 F37 Försöker vara tuffa. 
 
 P62 Jag tror att dom känner sig tuffa. 
 F611 Jag tror att eleven tycker att den är tuff och stark. 
 P610 För att dom tror att dom är tuffa. 

F613 Får inga kompisar därför börjar dom mobba för att dom tror att dom är 
tuffa och då får man kompisar eller något sådant.  

 
3. Exempel; Trean beskrev inte grupptryck som en orsak. 
  

F62 Kompistryck. 
P65 Kompistryck, även fast man inte vill kanske ens bästa kompisar mobbar och 
så börjar man också för att inte förlora dem. 
P613 Är med dumma personer. Andra säger att han/hon ska göra det och det. 
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4.2 Fråga 2, Vad kännetecknar en mobbare? Pojkar och flickor år 3 och 6. 
 
Forskarna delar främst in mobbare i två kategorier, se nedan. När jag sedan satt med svaren 
från eleverna upptäckte jag att även barnen delat in sina svar i två stora orsaker till mobbning. 
Antingen mobbar man för att man är osäker eller också är någon form av aggression 
inblandad. Jag valde att göra en tabell över svaren där man kan se dem uppdelade både i 
mellan trean och sexan men även mellan könen. Jag går dock inte in och tolkar eventuella 
könsskillnader, men ansåg ändå att det kunde vara intressant information för läsaren. Även 
här har barnens svar ibland fallit under t ex båda kategorierna och pga det stämmer inte alltid 
elevernas antal med antal svar. 
 
 

Osäkerhet Aggression 

År 6, pojkar = 9 År 6, pojkar = 6 
År 6, flickor = 4 År 6, flickor = 9 

= 13 st = 15 st 

  
År 3, pojkar = 1 År 3, pojkar = 10 
År 3, flickor = 4 År 3, flickor = 5 

= 5 st = 15 st 

 
 
Tabellen visar bla att sexan är jämt fördelad mellan de två kategorierna, medan nästan 2/3 av 
trean anser att aggression är ett stort kännetecken och endast ca 1/3 av trean tycker att 
osäkerhet är ett starkt kännetecken på en mobbare.  
 
 
4.3 Fråga 3, Vad kännetecknar den mobbade? Pojkar och flickor år 6 
 
Denna fråga delade jag in i provocerande och passiva offer. Vid nästa indelning upptäckte jag 
även att jag kunde bilda två underkategorier.  

 
1. Framkallar mobbning, hur mobboffret ÄR, provocerande/passiv = Orsak.  
2. Konsekvenser av mobbning, hur mobboffret BLIR, känslor = Verkan.   
 

Sammanfattningsvis är detta yttre faktorer (orsak-verkan), med andra ord Kausal logik. Final 
logik är därför borttagen på denna fråga, då inga svar faller under denna kategori. 
Konsekvenser av mobbning kan t ex för en mobbare rättfärdiga dess beteende och förvärra 
situationen, därför kan samma ord förekomma i båda kolumnerna.  
 
 

Framkallar mobbning 
Provocerande och/eller passiv 

Konsekvenser av mobbning 
Känslor 

dåligt självförtroende  rädd, svag, nedtryckt, otillräcklig, ledsen,  
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glasögon, tandställning, krullhårig,  blyg, osäker, ensam, orolig, liten, arg, 

jättespinkig, ser rädd ut, ser nervös ut, osäker, känner sig värdelös, ynklig,  
vågar inte säga till, svag, ensam, blyg, vill inte gå till skolan,  

tyst, det finns inget att göra,  vill inte prata med någon,  

avvikande ( t ex kläder och utseende), blyg, ont i magen 
liten, försiktig, vill byta skola, sur, ilsken 

 
 
Det intressanta med denna tabell är att ord kan förekomma i båda kategorierna, att en elev t ex 
blir rädd till orsak av mobbningen, kan för mobbaren te sig provocerande. 
 
 
4.4 Jämförelse med forskarnas teorier 
 
4.4.1 Fråga 1 – Varför mobbar man? 
 
Kausal (orsak-verkan) 
 
År 6 
 

1. 13 elever menar att den främsta andledningen till att man börjar mobba är att man har 
problem hemma.   

2. 3 elever menar att man mobbar för att man vill bli sedd, antingen för att man är 
avundsjuk, vill ha uppmärksamhet eller liknande. 

3. 2 elever menar att man börjar mobba för att man själv tidigare varit utsatt.  
4. 2 elever menar att det beror på att man inte har några kompisar. 

 
År 3  
 

1. 13 elever menar att man utsätter någon annan för mobbning pga att man själv varit 
utsatt.  

2. 7 elever menar att en att man har det jobbigt hemma, t ex hot i familjen, bråk mm.  
 
Final (man ”får ut något” av det) som t ex tuffhet, man stärker sig själv genom att nedvärdera 
andra.  
 
År 6 
 

1. 9 elever anser att man börjar mobba för att antingen bli tuff eller för att stärka 
tuffhetskänslan.  

2. 8 elever menar att det har att göra med någon form av grupptryck, t ex att man vill 
framstå som tuff inför en grupp eller liknande. 1 elev menar t ex att det är ett sätt att 
skaffa sig kompisar.      

3. 1 elev menar att man börjar mobba någon för att de/den är avvikande i sitt utseende.  
 

År 3 
 

1. 6 elever menar att man mobbar för att känna sig tuff. 
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2. 2 elever menar att man retas, slåss ofta på de som är mindre.  
 
 
Höistad vill uppmärksamma oss på att barn inte föds till mobbare. Detta är något som sakta 
växer fram i barnets omgivning.  Höistad och Staff menar tillsammans att barn som mobbar 
tillhör den grupp människor som ser våld som en lösning på problem. Synen på våld kommer 
hemifrån. Vikten av hemmiljön är även något som Olweus tar upp. Om familjen använder sig 
av våld som lösning, kommer även barnet att se detta som en adekvat problemlösning utanför 
hemmet. Olweus menar även att mobbare har en mer positiv syn på våld än övriga barn.   
 
Hjalmar Söderberg sätter huvudet på spiken i ”Doktor glas”, se litteraturdelen. Barn mobbar 
ofta för att få någon form av uppmärksamhet. Om de som Höistad m fl skriver ovan har 
problem hemma kan mobbningen vara ett sätt att bli sedda.  
 
Olweus skriver vidare om det faktum att barn kan ta efter andra mobbares dåliga beteende för 
att själv undvika den utsatta situationen eller för att själv bli mer populär.  
 
Staff menar att det inte är ovanligt att de som mobbar är utåtagerande eller till och med 
aggressiva. Olweus skriver vidare att det är typiskt av en mobbare att dominera och 
undertrycka andra, där kan i många fall tuffhetskänslan komma ifrån.   
 
  
4.4.2 Fråga 2 – Vad kännetecknar en mobbare? 
 
År 6 
 

1. 13 elever menar att det främsta kännetecknet för en mobbare är osäkerhet. 
2. 15 elever menar att det främsta kännetecknat för en mobbare är aggression.  

 
År 3  
 

1. 5 elever menar att det främsta kännetecknet för mobbning är osäkerhet. 
2. 15 elever menar att det främsta kännetecknet för mobbning är aggression.  

 
 
Höistad menar att den som mobbar ofta är en aggressiv person. Inte bara mot sina kamrater, 
utan detta går igen i hela dess framtoning. De har även ofta en tendens att dominera sin 
omgivning med hjälp av våld. Roland menar även han att plågaren har en tendens att agera 
aggressivt till en sådan grad att offret reagerar med någon form av aggression, vilket plågaren 
då tar som rättfärdigande till att trycka ned och dominera offret. Staff menar att enda sättet att 
bryta denna onda cirkel är att en vuxen går in och sätter klara gränser.  
 
Höistad anser även att mobbaren i många fall kan var osäker och då dölja sig bakom rollen 
som plågare. Staff är även han inne på Höistads linje och menar att mobbaren har dåligt 
självförtroende och är osäkra. Olweus menar dock att detta med osäkerhet inte är belagt i 
någon forskning.  
 
Roland, Staff och Höistad menar att mobbarna vet att det de gör är fel och att de därav söker 
fel hos offret för att rättfärdiga sitt beteende.      
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4.4.3 Fråga 3 – Vad kännetecknar den mobbade? 
 

1. Framkallar mobbning, hur mobboffret ÄR, provocerande/passiv = orsak. 
2. Konsekvenser mobbning, hur mobboffret BLIR, känslor = verkan. 

 
 
År 6 (1) 

 
1. 8 elever anser att det bästa kännetecknet på den mobbade är provokation. T ex 

annorlunda utseende eller klädsel. 
2. 4 elever anser att det bästa kännetecknet på den mobbade är passivitet. T ex se rädd ut 

eller liknande.  
 
År 3 (1) 
 

1. 1 elev anser att det bästa kännetecknet på den mobbade är provokation. T ex att man 
har glasögon eller liknande. 

2. Ingen elev anser att det bästa kännetecknet på den mobbade är passivitet. T ex att man 
är blyg eller osäker.  

 
 
År 6 (2) 
 

1. 19 elever anser att konsekvenserna av mobbning blir känslor, som t ex att man blir 
ledsen, rädd, känner sig svag, får ont i magen mm. 

 
År 3 (2) 
 

1. 25 elever anser att konsekvenser av mobbning blir känslor, som t ex att man blir 
ledsen, arg, rädd, får ont i magen mm.  

  
 
Höistad och Olweus skriver båda om indelningen av det oskyldiga och det provocerande 
offret. De är bla överens om att det oskyldiga offret är osäkert, försiktigt, känsligt och 
tystlåtet. De menar även att offren nedvärderar sig själva och att de drar sig undan allt mer 
från gemenskapen. Det provocerande offret menar de har ett sådant beteende att det förargar 
omgivningen, därav blir de utstötta och i många fall även mobbade.  
 
Höistad, Olweus och Roland är överens om att de barn som utsätts för mobbning i allmänhet 
har en negativ självbild och dåligt självförtroende. Höistad och Roland skriver att många offer 
själva anser mobbningen berättigad och att de förtjänar den.  
 
 
4.5 Jämförelse av de två klasserna 
 
Fråga 1 
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När det gäller den Kausala logiken var sexan och trean ganska överens om att en stor 
anledning till mobbning kan återfinnas i barnens hemförhållande. Den största skillnaden 
mellan klasserna var att hela 13 elever i trean ansåg att man utsatte någon för mobbning pga 
att man själv tidigare blivit utsatt. Detta höll endast 2 elever med om i sexan.  
 
Ur den Finala logiken var klasserna överens om att man vill vara tuff eller få sin 
tuffhetskänsla förstärkt, detta kan vara en stor anledning till varför man mobbar. Sexan menar 
även att grupptryck i olika former påverkar den enskilde individen olika mycket. Detta 
nämnde inte trean som en anledning.   
 
Fråga 2 
 
Den största skillnaden i svaren på denna fråga var att sexan hade en ganska jämn fördelning 
på de två alternativen, medan trean ansåg aggression som den klart största kännetecknet på en 
mobbare.  
 
Fråga 3 
 
På denna fråga kan man urskilja den allra största skillnaden. I trean anser 25 elever mot 
sexans 19 elever, att känslor i form av rädsla, ledsamhet, osäkerhet mm, är ett starkt 
kännetecken på den mobbade. Sexan däremot är mera uppdelad, där anser 8 elever mot treans 
1 elev att provokation är ett starkt kännetecken.  
 
 
I sexan anser även 4 elever mot treans 0 elever att passivitet är ett starkt kännetecken på den 
mobbade.   
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5. Diskussion   
 
Mobbning är ett samhällsproblem som berör alla människor, både barn och vuxna. Detta är ett 
problem som måste tas på största allvar. Varje år utsätts 100 000 barn för olika övergrepp i 
skolans värld.  
 
Här i början av diskussionen skulle jag vilja fundera kring något som mer och mer fastnade 
hos mig. Man kan enligt mig börja misstänka att barn i dag har blivit starkt påverkade av 
samtalen kring mobbning i skolan. Kanske är det därför som barnens svar stämde överens 
med forskarnas. Har svaren kanske blivit stereotypa? Trots allt arbete med mobbning, 
försvinner inte fenomenet. På båda skolorna finns ett mer eller mindre aktiv mobbningsteam, 
kanske har detta påverkat barnen till den grad att de svarar stereotypt utan att reflektera vidare 
över sitt svar. Detta skulle vara väldigt intressant att gå djupare in i, men tyvärr är tiden ofta 
ett hinder. Under detta arbetes gång räckte inte tiden till mer, men vem vet jag kanske åter 
kommer till ämnet.  
 
Var det en bra metod jag valde? Det finns bra och dåliga sidor med allt, även med denna 
metod. Min första tanke var trots allt att jag ville få barnen att skriva ”uppsatser”, för att få ett 
så kvantitativ material som möjligt. Nu höll inte idén i verkligheten, men jag anser mig ändå 
ha fått tillräckligt med material. Tack vare att jag fick låna de två kategorierna från Lars 
Naeslund, gjordes det möjligt för mig att utvinna intressanta rön. Barnintervjuer tror jag är en 
annan bra metod för att insamla data. Tyvärr är detta tidskrävande, då både att lära sig och att 
utföra. Själv anser jag mig allt för osäker på denna metod för att kunna utnyttja den till fullo.  
 
Mitt syfte med denna uppsats var b l a att gå djupare in i fenomenet mobbning. Jag anser mig 
ha hittat rätt väg, dock är den längre och slingrigare än man kan tro. Därför återstår mycket att 
upptäcka, men jag har tagit mitt beslut att här och nu kliva av denna teoretiska resa och starta 
den praktiska med det jag nu lärt mig. Det är nu jag spetsar mina öron och putsar mina 
glasögon, ty mitt mål är att bli vad Höistad (1994, 2001) refererar till som en ”besvärlig 
vuxen”.  
 
Jag upplever att jag fått svar på de frågor jag ställt. Fråga 1 löd, Varför mobbar man? 
Slutsatsen blev tre kategorier, olika familjeproblem, att mobbaren själv blivit mobbad 
och/eller avundssjuka. Forskarnas slutsatser stämmer väl med det barnen svarade. Höistad 
(1994, 2001), Staff (1997) och Olweus (1991) går b l a in på vikten av en god hemmiljö, för 
att barnen ska utvecklas till goda och trygga medborgare. Olweus (1991) skriver även att barn 
ibland kan ta efter andras dåliga beteende för att undvika att bli mobbade eller för att t ex bli 
mer populär. I det material jag valt och använt i denna uppsats har inte forskarna skrivit något 
nämnvärt om avundsjuka som anledning. Barnen var överens med forskarna om att 
hemförhållandena är väldigt viktiga ca 20 elever sammanlagt ansåg det vara den största 
anledningen. 
 
Fråga 2 löd, Vad kännetecknar en mobbare? Sexan var jämt fördelad mellan osäkerhet och 
aggression. I trean däremot ansåg ¾ att aggression var avgörande medan resterande ¼ skrev 
osäkerhet. Höistad (1994, 2001), Roland (1983) och Staff (1997) menar att mobbare ofta är en 
aggressiv person. De har en tendens att vilja kontrollera och dominera sin omgivning. I frågan 
om osäkerhet går forskarnas åsikter isär, Höistad (1994, 2001) och Staff (1997) menar även 
att mobbarna i vissa fall kan vara osäkra och ha dåligt självförtroende. Olweus (1999) 



 31 

däremot anser inte detta vara belagt i någon forskning och därför går han emot de två andras 
åsikter.  
Fråga 3 löd, Vad kännetecknar den mobbade? Här blev det två kategorier, hur mobboffret är 
och hur det blir. Sammanlagt ansåg 34 elever av ca 60 att det mobboffret utvecklade någon 
form av känsla, som t ex rädsla, ont i magen mm. Barnen i sexan ansåg också att provokation 
och passivitet kunde uppstå vid mobbningen, trean däremot var alla helt inne på känslor, alla 
förutom en elev som höll med om att provokation kan vara ett led i mobbningen. Höistad 
(1994, 2001) och Olweus (1999) skriver båda om denna indelning som barnen sedan 
bekräftade. De är överens om att det passiva offret b l a är känsligt, osäkert mm. Medan det 
provocerande offret visar ett sådant beteende att det förargar omgivningen.  Höistad (1994, 
2001), Olweus (1991) och Roland (1983) är överens om att barn som utsetts för mobbning i 
allmänhet har en negativ självbild och ett dåligt självförtroende.  
 
En engångsföreteelse kan inte räknas som mobbning, det kan vara trakasserier och misshandel 
mm, men knappast mobbning. Som Höistad (1994, 2001), Olweus (1991), Fors (1995) skriver 
är mobbning något som sker upprepade gånger och över en längre tid. Idag kan jag ibland 
uppleva att man ropar ”vargen kommer” lite för ofta. De riktigt svåra fallen, där barn far illa 
av sina medmänniskor upptäcks enligt mig alltför sällan. Det verkar vara lättare för 
skolpersonalen att ta tag i de mindre problemen och förbi se de stora. Med detta menar jag att 
de som verkligen behöver skrika ”vargen kommer” förblir tysta.  
 
Som skrivet ovan tar ofta mobbningsoffren på sig skulden eller också vill de inte förvärra 
situationen, de väljer att tiga. På så sätt döljer de sina bekymmer, här gäller det som vuxen, 
lärare och förälder att ha öppna ögon och öron samt leva med öppna sinnen. Barn som aldrig 
efterfrågas på fritiden lever ofta i en riskzon. Vi kan upptäcka problemen innan de spårat ur 
totalt om vi lägger tid och resurser till problemen. Med andra ord anser jag att man idag 
missbrukar ordet mobbning, man använder ibland ordet alltför lättvindigt. Detta kan leda till 
att ordet förlorar sin innebörd och tappar sin mening. I stället är det ett ord alla slänger sig 
med utan att längre känna till den egentliga innebörden. Det är viktigt att vi informerar barnen 
om vad mobbning är och hur man går tillväga för att stoppa den eventuella mobbningen. Ett 
tidigt ingrepp kan bespara någon/några ett stort lidande.  
 
Allt för ofta vänder nog tyvärr vi vuxna ryggen till och menar att det är nog bara ett vanligt 
bråk. Det händer givetvis att pojkar och flickor bråkar, men om det är fallet bör man bryta 
även denna aktivitet. Visar det sig sedan att det faktiskt var fråga om mobbning kommer 
frågan till ytan och kan få ett avslut. Vad är vi för förebilder om vi vänder ryggen till? Höistad 
(2001) gör klart för oss att vi ska vara ”besvärliga” vuxna som lägger oss i och ifrågasätter. 
Barn behöver veta att det finns vuxna och att de bryr sig om och vågar ingripa. Höistad 
trycker även på vikten av att ingen har rätt att såra någon annan. ”Bli förbannad och säg ifrån! 
Ingen har rätt att göra dig ledsen”. (Höistad, 1994. s. 67) Vi vuxna måste enligt mig våga vara 
just vuxna, gå in och säg ifrån. Lär barnen att kunna skilja mellan rätt och fel. Den gyllene 
regeln kommer till mig när jag sitter här framför datorn, ”Bemöt andra så som du själv vill bli 
bemött”. Få barnen att tänka efter, skulle jag tycka om att bli behandlad på detta vis? Barn är 
ofta mycket smartare än vi erkänner.  
 
Jag skriver ovan om kamratstödjare. Detta var b l a något som Håkan Ring (020226) tog upp i 
sin föreläsning. Han talade väldigt varmt om detta projekt och om allt de uträttar. Om arbetet 
fungerar som på deras skola med intervjuer mm, kan det nog vara en god idé. Jag tror på deras 
arbete, men tyvärr anser jag att det alltför ofta blir klassens ”kung och drottning” som får 
dessa titlar. I slutändan uträttas inte mycket och av egen erfarenhet vet jag att ingen går med 
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sina problem till ”royalisterna”. Ofta är det dessutom de som trycker ned och nedvärderar sina 
klasskamrater. Detta sker dock alltför ofta utanför de vuxnas kontroll, då de upplevs som 
trevliga unga människor. Vi i vårt yrke måste bli experter på att se igenom olika typer av 
fasader, både de starkas och de svagas. Höistad (1994) uppmärksammar oss även på att 
frökens lilla ”favorit” kan gå bakom ryggen på de vuxna.   
 
En av mina förhoppningar till framtiden är att barnen i mina klasser ska känna sig trygga. Jag 
kommer i framtiden använda mig av kamratstödjare, som rekommenderades av b l a Höistad 
(1994, 2001). Men jag kommer försöka vara noga med att inte utse ”Royalisterna”, de tuffa i 
klassen som ingen utsatt vågar förtro sig till, syftet med kamratstödjarna går då om intet. 
 
Min handledare på fältet arbetar mycket med att få sina klasser till fungerande grupper, där 
man känner ömsesidig respekt och trygghet för varandra. Hon menar att man kommer längre i 
arbetet om man utgår från en trygg grupp. Mia (fingerat namn) sitter även med i 
mobbningsgruppen och arbetar hårt på skolan för att motverka mobbningen. Hon är en 
förebild att se upp till, hennes sinnen är öppna och det är inte mycket som går henne förbi. 
Mia har tydligt klargjort att mobbning av alla former är totalt förbjudet på skolan och i hennes 
klassrum. I hennes klass är alla lika mycket värda oavsett utseende, bakgrund och värderingar.  
Faktum är att de inte heller har stora mobbningsfall på skolan. Deras nolltolerans och hårda 
arbete har lönat sig.  
 
Under dessa 3,5 år har jag varit i samma klass i ca 3 år. Jag har haft förmånen att följa en 
stökig och ”svår” etta, en något lugnare två, för att till sist utvecklas till den underbara trea de 
idag är. Min handledare/deras lärare har arbetat hårt med gruppkänslan. Detta är något jag 
definitivt kommer ta efter i mina framtida klasser, men arbetet måste ske på lång sikt och man 
kan få vänta på resultatet. Men att få vara en del av deras utveckling har varit enormt givande. 
Från att vara bara 29 individer är de i dag 29 individer i en mycket väl fungerande grupp. Idag 
tar de hand om och ser efter varandra. De meddelar oss vuxna när något hänt, denna klass har 
blivit en förebild för mig. De har alla en plats i mitt hjärta och jag kommer alltid minnas deras 
enorma utveckling.  
 
För att skolan ska upplevas som en trygg miljö för barnen är det viktigt att skolan och 
föräldrarna samarbetar. Det är även en stor fördel om läraren har bra kontakt med hemmen 
samt att han/hon inger en känsla av trygghet och respekt hos de övriga vuxna. Arbetet 
kommer att flyta lättare, då föräldrarna känner tillit till lärarens sätt att arbete. Även om vuxna 
i omgivningen är ett stort stöd till den utsatta, finns det ändå saker som den mobbade måste ta 
tag i själv. Människor kan hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende, men du måste själv 
vilja förändras, för att resultatet ska bli verkligt positivt. ”Man kan leda en häst till vattnet, 
men dricka måste de göra själv” (svenskt ordspråk) 
 
Min praktikskola använder många av de olika stegen mot en mobbningsfri skola jag skrev om 
ovan. Därför har jag med egna ögon sett att man kan skapa en lugn och framförallt trygg skola 
för våra barn, samhällets nästa generation. Men det kräver engagemang och vilja från samtliga 
i skolans personal. Det får inte finnas luckor som skapar möjligheter för 
mobbningssituationer. Det är vår plikt att som vuxna ge barn en våldsfri och trygg uppväxt, då 
många timmar spenderas i skolan är denna tid kanske extra viktigt. Skolan är heller inget som 
barnen valt eller kan välja bort, under minst 9 år (1-9) är barnen bundna att gå dit. 
 
”Se det lilla du kan göra – istället för det stora du inte kan göra” (Höistad, 2001. s. 185) Min 
uppfattning är att vi människor ofta vill göra allt eller inget. Därför ber jag er som läser detta 
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citat att lägga det på minnet, kom ihåg att det ni kanske anser lite kan innebära något stort för 
en utsatt elev.  
”Ge mig eftertanke nog att kunna acceptera det jag inte kan förändra, mod nog att förändra det 
jag kan och vishet nog att se skillnaden.” (Höistad, 2001. s. 185) Om alla vi som arbetar med 
människor kunde ha dessa två citat färskt i minnet, tror jag att många skulle kunna må så 
oerhört mycket bättre, än de gör idag.  
 
”Livets högsta mål är inte kunskap, utan handling” (TH Huxley) 
 
”Nu sitter jag här mol allena        
och ingen hör mina rop så klena.   
Det rop på hjälp jag skriker ut. 
När ska min ensamhet ta slut? 
Snart självmord jag kanske får ta 
och prata om det går inte bra. 
När ska jag få en riktig vän 
Jag får nog söka länge än.”  (Höistad, 1994, s. 43, Dikt av mobbad flicka i årskurs sex)   
 
 
Det har varit intressant att arbeta med detta område, jag tror mig kunna ha stor användning av 
detta i mitt framtida arbete som praktiserande lärare. Jag känner att jag skapat mig en god bild 
av hur man på bästa sätt kan förebygga mobbning och få alla att känna sig sedda och trygga. 
Arbetet inom detta område tar aldrig slut och bör inte heller göra det förrän all mobbning är 
utplånad, vilket nog tyvärr är en utopi. Det finns alltid någon väg att gå där ny kunskap 
tillkommit. Mitt mål är att ständigt förnya den kunskap jag nu har. 
 
 
6. Fortsatt forskning 
 
Jag tycker att det skulle vara intressant att få göra en mycket större empirisk undersökning. 
För att på så sätt kunna få en djupare förståelse för barns syn på mobbning. I denna 
undersökning vore det även intressant om lärarna ingick, hur skiljer sig deras tankar från 
barnens? En undersökning där man kunde upptäcka hur stereotypa barnens svar verkligen är.  
 
En annan intressant studie är att undersöka om det finns skillnader mellan pojkar och flickor 
och vilka de i så fall är. 
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