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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar ett problem som angår alla som arbetar inom skolans värld, det vill säga mobbning. I
litteraturgenomgången studeras hur tio forskare ser på ämnet mobbning. Frågorna som behandlas i arbetet är:
Vad är mobbning? Vilka barn blir mobbade? Vilka barn mobbar, Vilka är orsakerna till mobbning? Hur förebygger
och åtgärdar man mobbning?

I resultatredovisningen redovisas en enkätundersökning som genomförts i år 4, 6 och 7. Eleverna har fått svara på
ifall de känner någon som är eller har blivit mobbad, varför de tror att han/hon är eller blev mobbad, varför man
mobbas, vad de anser att deras skola gör för att motarbeta mobbning och vem de skulle vända sig till om de
upptäckte mobbning på skolan. Elevernas svar har jämförts med forskarnas teorier.

I resultatredovisningen redovisas även två skolors handlingsplaner mot mobbning. Dessa har  jämförts med
varandra och med elevernas enkätsvar. Vi har även undersökt om dessa handlingsplaner har någon
teoriförankring.

Vi har insett hur viktigt det förebyggande arbetet är för minimeringen av mobbning och vilken avgörande roll
läraren har i arbetet mot mobbning i skolan. Vi har också kommit fram till att skolornas handlingsplaner inte är
tillräckligt utförliga och kan vara svåra att förstå. Vi har även funnit att flera av forskarnas teorier överensstämmer
relativt väl med elevernas uppfattningar om mobbning.
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Bakgrund

Mobbning är ett samhällsproblem som måste tas på största allvar. Varje år utsätts
100 000 barn för olika övergrepp och kränkande handlingar i skolan. Mobbning
är ett övergrepp som aldrig kan accepteras. Det är en kränkning inte bara av den
som är utsatt för det utan också av våra grundläggande demokratiska värderingar
och rättigheter i samhället. FN:s konvention om barns rättigheter, skollagen, Lpo
94 och arbetsmiljölagen ger entydiga och klara signaler om samhällets ansvar för
att motverka alla former av mobbning.

I FN:s konvention står det i artiklarna 3 och 29 att:
- alla ska arbeta för alla barns bästa
- skolan ska bidra till att alla eleverna lär sig respekt för andra människor och för andra

människors kultur och språk
(Rädda Barnen, 1992 s 306, 313).

I skollagen framgår det att de som verkar inom skolan ska ”aktivt motverka alla former
av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteende”
 (Skollagen, 1998 s 15).

I Lpo 94 står det skrivet att skolan ska arbeta för att motverka mobbning.

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall utsättas för
mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”
(Lpo 94, s 14).

I skollagen och arbetsmiljölagen står det att varje skola ska ha en handlingsplan
för hur man ska motarbeta mobbning, och arbeta efter den planen. Vi tycker att
det skulle vara intressant att se hur våra två praktikskolors handlingsplaner är
utformade.

Många elever som blivit utsatta för mobbning under sin skoltid, säger att det
kändes som de vuxna inte såg eller inte ville se och då heller inte ingrep.
Anledningen till att många lärare inte ingriper är att de saknar kunskap om vad
mobbning är och hur de ska agera. Vi har valt att fördjupa oss i mobbning
eftersom vi som blivande lärare är angelägna om att utöka våra kunskaper i
ämnet, så att vi kan hjälpa de involverade eleverna på bästa tänkbara sätt.
Under våra praktikperioder har vi stött på flera olika mobbningssituationer som
har varit svåra att åtgärda. Det är delvis därför som vi har insett hur viktigt det är
att vi har grundläggande och omfattande kunskaper om hur man på olika sätt kan
förebygga och åtgärda mobbning.



Syfte

Vårt syfte med denna rapport är att ta reda på hur tio framstående forskare
och/eller författare (se bil. 1) ser på ämnet mobbning och jämföra dem. Syftet
med denna rapport är också att se hur våra två praktikskolor definierar
mobbning, förebygger samt åtgärdar mobbning enligt deras handlingsplaner och
om dessa handlingsplaner har någon teoriförankring.
Vi vill även ta reda på hur eleverna på våra praktikskolor uppfattar mobbning
genom en mindre enkätundersökning. Elevernas enkätsvar ska vi sedan jämföra
med forskarnas syn på vilka elever som blir mobbade samt varför man mobbas.
Vi ska också undersöka hur eleverna upplever skolornas arbete mot mobbning.

Frågeställningar

Utifrån våra syften har vi valt följande frågeställningar:

- Vad är mobbning enligt forskarna och våra två praktikskolors
   handlingsplaner?
- Vilka barn blir mobbade enligt forskarna och våra praktikskolors elever?
- Vilka barn mobbar enligt forskarna och våra praktikskolors elever?
- Vilka är orsakerna till mobbning enligt forskarna och våra praktikskolors
   elever?
- Hur förebygger man mobbning enligt forskarna och våra två praktikskolors
   handlingsplaner?
- Hur åtgärdar man mobbning enligt forskarna och våra två praktikskolors
   handlingsplaner?

Vilka likheter finns det mellan skolornas handlingsplaner och forskarnas teorier?
Vilka likheter och skillnader finns det mellan elevernas enkätsvar och forskarnas
teorier?



Metod

Vi insåg snabbt att det finns åtskillig litteratur om ämnet mobbning. Arbetet
inleddes med att vi valde ut tio stycken böcker om mobbning som relaterar till
vårt syfte och våra frågeformuleringar. Vi delade upp litteraturen och studerade
den sedan på var sitt håll. Sedan sammanställde vi det vi läst. Efter
sammanställningen jämförde vi vad de olika forskarna och författarna behandlar i
sin litteratur (Hartman, 1993). I vår rapport kommer vi i fortsättningen endast
benämna dessa som forskare.

I samband med vår praktik bad vi att få våra två praktikskolors handlingsplaner
om mobbning (se bil. 2-3). Vi studerade sedan vilka likheter som fanns mellan
skolornas handlingsplaner och forskarnas teorier om definitioner, förebyggande
och åtgärdande mobbningsarbete.

Därefter utformade vi en enkät till eleverna på våra praktikskolor som de fick
besvara (se bil. 4). Vi valde att genomföra enkäten i de klasser vi hade vår
slutpraktik, det vill säga i år 4,6 och 7. Enkätundersökningen genomfördes i
december 1998. Den 14 december besvarade eleverna i år 7 på enkäten, denna
skola kommer vi i arbetet att kalla för skola A. Skola A är en stor skola som
ligger centralt i en medelstor stad i södra Sverige. Den 15 december besvarade
eleverna i år 4 och 6 enkäten. Denna skola kommer vi att kalla för skola B. Skola
B är en liten skola som ligger en bit utanför en medelstor stad i södra Sverige.
Samtliga elever fick besvara en likadant utformad enkät och vi genomförde
undersökningen på liknande sätt i samtliga klasser. En utav oss läste igenom
frågorna högt innan eleverna svarade enskilt på frågorna. Vi frågade även eleverna
ifall de var någon utav frågorna de inte uppfattade. Enkäten tog ungefär 15-20
minuter att besvara i alla klasser. I år 4 svarade 24 elever, 13 flickor respektive 11
pojkar. I år 6 svarade 18 elever, 11 flickor respektive 7 pojkar. I år 7 svarade 17
elever, 7 flickor respektive 10 pojkar. Elevernas enkätsvar studerade och
jämförde vi med skolornas handlingsplaner om mobbningsarbetet på skolorna. Vi
jämförde också elevernas syn på vilka som blir mobbade och varför man
mobbas med forskarnas teorier. I direkt anslutning till varje avsnitt i resultatdelen
följer en kort reflektion, detta för att underlätta för läsaren.



Litteraturgenomgång

Mobbningens förekomst i Sverige

Dan Olweus har gjort den hittills största undersökningen om mobbningens
förekomst i Sverige. Här nedan redovisas några av de delar och slutsatser han har
kommit fram till.

- 145 000 barn i grundskolan är inblandade i mobbning
- 100 000 barn är offer
- 63 000 är mobbare
- 18 000 är både offer och mobbare
- 47 000 barn är involverade i allvarlig mobbning
- Mobbning är tre gånger vanligare i år 3 än i år 9
- Mobbning är lika vanligt i mindre klasser och skolor som i större klasser
- Mobbning är lika vanligt förekommande på landsbygden som i tätorter
- Pojkar mobbar mer än flickor  (Horning, 1991 s 2).

Vad är mobbning enligt forskarna?

Här nedan följer forskarnas citerade definitioner av mobbning.

Enligt Dag Björndell är mobbning ”gruppens fysiska eller psykiska våld mot
enskild” (Björndell, 1987 s 9).

Enligt Dan Olweus är mobbning ”när en eller flera individer upprepade gånger
och över en tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera personer”
(Olweus, 1986 s 8).

Erling Roland anser att ”Mobbning är långvarigt våld psykiskt och/eller fysiskt,
riktat mot ett offer och utövat av enskilda personer eller grupper”
(Roland, 1993 s 10).

Anatol Pikas hävdar att mobbning är ”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 s 42).



Gunnar Höistads definition på mobbning är ”En grupp som trakasserar en eller
flera” (Höistad, 1994 s 41).

Janne Staffs definition på mobbning är ”när någon far illa” (Staff, 1997 s 13).

Sonia Sharp och Peter K. Smith definierar mobbning på följande sätt: ”Mobbning
är en form av aggressivt beteende som oftast är avsiktligt och som psykiskt eller
fysiskt skadar någon” (Sharp & Smith, 1996 s 12).

Siv Widerberg skriver att ”Mobbning är när en eller några få personer blir utsatta
för negativa handlingar från en eller flera personer upprepade gånger och under
en längre tid” (Widerberg, 1997 s 9).

Svein Otto Aarland har ingen definition på mobbning i sin bok och Eric Horning
hänvisar till Olweus och Pikas definitioner.

Likheter mellan forskarnas definitioner

Staffs definition är den som skiljer sig mest i från de övriga. Han har valt att
definiera mobbning på följande sätt ”när någon far illa”.

Av Björndell och Pikas kan man lätt utläsa att de anser att mobbning är gruppvåld
det vill säga en grupps angrepp, fysiskt eller psykiskt mot enskild. Även i
Höistads definition kan man utläsa att han anser att mobbning är gruppvåld men
att den kan utövas på flera.

Widerberg och Olweus anser att mobbning kan utföras av både grupper och
enskilda individer mot både en eller flera.

Enligt Roland är mobbning när en eller flera utövar psykisk eller fysiskt våld mot
enskild.

Av Sharps & Smiths och Staffs definitioner framgår det inte om det är en grupp
eller en enskild som utövar mobbning.

Widerberg, Olweus och Roland framhåller i sina definitioner att angreppen måste
fortgå under en viss tid. Detta är något som de övriga inte har med i sina
definitioner av mobbning. Widerberg och Olweus poängterar även att
handlingarna måste ske ”upprepade gånger”.



Vilka barn blir mobbade enligt forskarna?

Björndell skriver att yttre faktorer som till exempel hudfärg och avvikande kläder
har liten betydelse när det gäller om ett barn blir mobbat eller inte. Ett barn som
har bra självförtroende och grundtrygghet kan avvika från mängden en hel del
men ändå inte riskera att bli mobbad. Sådana barn kan bemöta provokationer och
retsamhet på ett bra sätt. Däremot barn med dåligt självförtroende kan inte på
samma sätt klara av sådana situationer och hamnar därför i riskzonen för
mobbning.

Björndell skriver även att det finns människor som ställer upp på att bli
mobbningsoffer. De försätter sig gång på gång i samma situation, de provocerar
fram mobbningen. Möjligen är det omedvetet, kanske är det så att de förväntar
sig att bli mobbade för att det är så det ska vara, kanske provocerar de, till
exempel knuffar, i sökandet efter kontakt. Många av offren verkar inte ha lärt sig
hur man gör för att få kontakt med andra barn (Björndell, 1987).

Olweus har i sina undersökningar kommit fram till att offren är mer ängsliga och
osäkra än elever i allmänhet. De är ofta tysta, försiktiga och känsliga. I de lägre
åldrarna börjar ofta dessa elever gråta när de blir trakasserade av andra. Olweus
skriver vidare att dessa elever ofta har en negativ självbild det vill säga att de
känner sig sämre och mer misslyckade än andra. Ofta har de som utsätts för
mobbning ingen riktig nära vän. Pojkar som blir utsatta för mobbning är oftast
fysiskt svagare än sina kamrater. De har även en närmare kontakt med sina
föräldrar än pojkar i allmänhet.

Olweus skiljer på två olika typer av offer, dels det passiva mobboffret och dels
det provocerande mobboffret. Han skriver att det passiva mobboffrens beteende
signalerar till omgivningen att de är ängsliga individer som inte vågar ge igen om
de blir trakasserade. Provocerande mobboffer är mindre vanligt förekommande
än passiva. Deras humör är ofta svängigt och de uppfattas som okoncentrerade
och oroliga. En del av dessa är även hyperaktiva. Många andra elever uppfattar
deras beteende som provocerande, vilket gör att det kan leda till negativa
handlingar från deras sida (Olweus, 1991).



Roland skriver att de som blir mobbade är socialt osäkra personer med negativ
självbild. I sin undersökning som han genomförde (1980) visade det sig att
många av offren tyckte de förtjänade att bli mobbade. Vidare skriver han att de
som blir mobbade presterar sämre i skolan än genomsnittet.
Barn som reagerar med rädsla när de blir provocerade, löper större risk för att bli
utsatta för mobbning (Roland, 1983).

Höistad hävdar att de yttre faktorerna endast används som en undanflykt för att
mobba. Han menar att de avgörande faktorerna för mobbning har med offrets
personlighet och beteende att göra. På vilket sätt man bemöter provokationer och
testningar har en enorm betydelse. Risken för att bli utsatt för mobbning
reduceras avsevärt om man vågar markera sin gräns för vad man accepterar. Man
löper större risk för att bli kontinuerligt trakasserad om man visar sig ”svag” när
man blir testad och provocerad. Detta påstående överensstämmer med Rolands.

Precis som Olweus understryker Höistad att fysiskt svaga pojkar ligger i
riskzonen för att bli mobbade. De tar ofta avstånd från allt vad våld innebär. Han
skriver även att mobboffret är ängsligt och osäkert till sin natur. Dåligt
självförtroende och ett känsligt beteende är också karaktäristiskt för den utsatte.
Vanligtvis tar offret allting väldigt personligt och reagerar kraftigt på vanligt ret
som är vanligt förekommande bland barn.

Höistad skriver att barn som är mobbade ofta har en mycket god och positiv
relation till sina föräldrar. Inte sällan behandlar föräldrarna sitt barn lite väl
överbeskyddande, vilket gör att barnet kan bli osäkert och lite handfallet.

Många offer har inga vänner överhuvudtaget och därför känner de sig ofta
utelämnade och misslyckade. Detta kan få dem att själva anse att mobbningen är
berättigad (Höistad, 1994).

Enligt Sharp och Smith kommer alla elever, någon gång under sin skoltid, få
uppleva någon form av mobbning. Men somliga barn löper större risk än andra
att bli utsatta för övergrepp. De som har svårigheter med att hävda sig gentemot
andra barn hamnar ofta i rollen som utsatt offer. Även barn som av någon
anledning upplevs som annorlunda löper större risk för att bli mobbade. Elever
med särskilda behov befinner sig i riskzonen för angrepp. Sharp & Smith
poängterar också att det finns barn som provocerar fram ett mobbningsbeteende
eftersom de beter sig på ett konstigt sätt. De kan till exempel inte följa reglerna i
en lek eller stör andra elever i deras aktiviteter (Sharp & Smith, 1996).

Horning relaterar till Olweus kännetecken hos offren. Pikas, Aarland, Staff och
Widerberg behandlar inte vilka barn som blir mobbade i sina böcker.



Likheter mellan forskarnas teorier om vilka barn som blir mobbade

Både Björndell och Höistad poängterar att yttre faktorer såsom kläder och
hudfärg har en liten betydelse för om ett barn blir mobbat eller inte. Dessa två
författare framhåller även att sättet att bemöta provokationer och testningar har
stor betydelse för om mobbning ska uppstå. Barn med bra självförtroende kan
hantera sådana situationer på ett effektivare sätt och löper därför inte så stor risk
för att bli utsatta. Björndell, Olweus, Roland och Höistad är överens om att de
barn som utsätts för mobbning ofta har en negativ självbild och dåligt
självförtroende. De understryker även att offren i allmänhet upplevs som ängsliga
och osäkra. Roland och Höistad 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 ofta är fysiskt
svagare än sina jämnåriga. Olweus framhåller att de utsatta pojkarna ofta har en
närmare kontakt med sina föräldrar än pojkar i allmänhet. Medan Höistad skriver
att offren ofta har en god och positiv relation till sina föräldrar. Björndell, Olweus
samt Sharp & Smith tar upp att vissa offer själva kan provocera fram
mobbningen genom beteende och handlingar som upplevs som negativa av
andra. Roland och Sharp & Smith tar upp att elever som blir mobbade ofta
presterar sämre i skolarbetet än genomsnittet.

Vilka barn mobbar enligt forskarna?

Enligt Björndell består oftast mobbargäng av 3-4 pojkar. Oftast leds gruppen av
en ledare som till sin hjälp har ett par aktiva mobbare under sig. Kring
mobbargänget existerar också medlöpare som uppmuntrar mobbningen och ger
sitt stöd genom sitt tigande. Han nämner också att de flesta mobbare har en
normal kroppsbyggnad. Det krävs inte fysisk styrka när de är flera som angriper
(Björndell, 1987).

Olweus skriver att de som mobbar ofta är fysiskt starkare och mer aggressiva
mot sin omgivning än övriga barn. De har ofta en mer positiv inställning till våld
än genomsnittet. Mobbarna är ofta impulsiva och tycker om att dominera över
andra. Att mobbarna innerst inne skulle ha dåligt självförtroende och vara osäkra
avvisar Olweus. Enligt honom kännetecknas mobbarna överlag av lite ångest och
osäkerhet. Han hävdar också att mobbarna är genomsnittligt populära eller ligger
något under genomsnittet. Deras popularitet minskar högre upp i åren (Olweus,
1991).
Precis som Olweus kom Roland i sin undersökning (1980) fram till att de aktiva
mobbarna är relativt självsäkra, framfusiga, fysiskt starka och präglade av svag
aggressionshämning. Han kom även fram till att de barn som mobbar inte sällan
kommer från familjer där relationen föräldrar och barn är något kyligare än



normalt. Det är vanligt att mobbarnas föräldrar har en lägre utbildning än
genomsnittet. I Rolands undersökning framgick det också att mobbarnas
skolresultat var sämre än övriga elevers. De hade även större social osäkerhet och
valde gärna vänner som var yngre än de själva (Roland, 1983).

Höistad hävdar att mobbaren kan verka eftertraktad och populär på utsidan men
så är ofta inte fallet. Mobbaren har oftast inte mer än ett par kompisar som
fungerar som medlöpare. Dessa medlöpare följer mobbaren men tar inte själva
initiativet till mobbning. De barn som förefaller se upp till mobbaren är ofta rädda
för att själva bli angripna och trakasserade.

I likhet med Olweus och Roland betonar Höistad att den typiske mobbaren är
aggressiv till sin personlighet och använder sig oftare av våld än andra elever
(Höistad, 1994).

Enligt Sharp och Smith brukar de elever som utsätter andra för mobbning oftast
tillhöra samma åldersgrupp som sina offer. Men om det finns en åldersskillnad är
det betydligt vanligare att de som mobbar är äldre än de som utsätts. Sharp och
Smith poängterar att det inte är sällan som mobbare utsätts för skada i sin
hemmiljö. Ett barns hemförhållande har stor inverkan på dess beteende mot andra
barn. De betonar även att flickors mobbning skiljer sig från pojkars då deras
mobbning oftast är mer indirekt och därför svårare att upptäcka
(Sharp & Smith, 1994).

Likheter mellan forskarnas teorier om vilka barn som mobbar

Både Björndell och Höistad tar upp att mobbningsledaren ofta har medlöpare till
sin hjälp som understödjer mobbningen. Olweus, Roland och Höistad
understryker att det är vanligt att mobbarna är positivt inställda till våld och att de
är aggressiva till sin personlighet. Olweus och Roland är båda överens om att
mobbarna generellt sätt är självsäkra samt fysiskt starka. Detta är något som inte
överensstämmer med Björndells uppfattning. Han skriver att mobbarna har en
normal kroppsbyggnad, det krävs inte fysisk styrka när det är flera som angriper.
Roland och Sharp & Smith poängterar hemmiljöns betydelse för ett barns
beteende mot andra barn. Roland skriver att mobbarens förhållande till sina
föräldrar ofta är något kyligare än genomsnittet. Sharp & Smith tar upp att
mobbaren ofta utsätts för skada i sin hemmiljö.

Vilka är orsakerna till mobbning enligt forskarna?

Pikas skriver att många forskare tror att offrets personlighet gör att det blir
mobbat. Ofta beskrivs offret som tillbakadraget, osäkert och ensamt. Detta



ifrågasätter Pikas lite grann eftersom han menar att det kan vara så att den som är
tillbakadragen och ängslig inte var det från början men blivit det sedan han/hon
började bli mobbat. Han skriver att för att ange orsaker till mobbningen behövs
observationer från olika tidsperioder i offrets liv. Att offret har vissa
personlighetsdrag kan bero på att de fick dessa därför att de blev angripna av
olika orsaker som inte var deras personlighetsdrag utan mer ett beteende som till
exempel att vara lillgammal.

Enligt Pikas undersökningar blir svaren nästan alltid desamma när man frågar
eleverna om varför de mobbar. Eleverna anger alltid yttre avvikelser som orsak till
att någon blir utsatt för mobbning till exempel kläder och utseende. Utöver kläder
och kroppsliga avvikelser kan ibland eleverna ange psykiska orsakskedjor som
orsaker ”den som mobbar vill visa sig tuff” och ”ingen vill direkt mobba men om
en gör det följer andra efter”. Pikas skriver att han kommit fram till att avvikande
elever mer än ”normala” råkar ut för kompisarnas ”testningar”. Om intrycken som
kompisarna får blir dissonanta, det vill säga att eleven i fråga inte kan leva upp till
den roll som kompisarna förväntar sig till exempel ett barn som beter sig som en
vuxen, så når ”testningen” riskzonen för att mobbning ska uppstå. Dissonansen
är inte en tillräcklig orsak till att mobbning uppstår utan även andra faktorer spelar
in. En av dessa är fiendebildsfaktorn som Pikas menar har ungefär lika stor
betydelse som dissonansfaktorn i mobbningsprocessen. Med fiendebild menas
att medlemmarna i den blivande mobbningsgruppen har färdiga mentala bilder om
vilka elever som utgör ett hot mot gruppen. En fiendebild kan även uppstå om
någon medlem i gruppen brutit mot gruppens normer. Vidare skriver Pikas att det
är inte är avgörande vad det blivande offret gör utan det som helt avgör saken är
de redan befintliga bilderna om offret som de blivande mobbarna har i sitt huvud.
En annan del i mobbningsprocessen kallar Pikas för förstärkning som är den
mest dynamiska faktorn men ifall inte dissonans och/eller fiendebild finns med för
att skapa de första negativa reaktionerna finns det ju inget att förstärka. Det är
först när kompisarna förstärker varandras trakasserier mot den som sänder
dissonanta signaler eller utlöst fiendebilder som mobbningen uppstår (Pikas,
1989).

Höistad betonar att det är en samverkan mellan olika faktorer som gör att en
mobbningssituation uppstår. Egenskaper hos offret och angriparen, gruppen i
helhet, skolmiljön och lärarens roll är faktorer som har stor inverkan på en
mobbningssituation. Det är alltså inte endast en tillfällighet att någon blir utsatt för
mobbning.

Höistad hävdar att det i första hand är barnets uppväxt som påverkar om barnet
blir mobbad eller mobbare. Det är flera omständigheter som är avgörande till



exempel föräldrarnas grundinställning till sitt barn, deras förhållningssätt till
aggressivt beteende, gränssättning, straffmetoder samt deras inbördes relation.

Höistad anger att barn som inte får uppleva en kärleksfull atmosfär i hemmet, inte
har de förutsättningar som behövs för att kunna utveckla empati för andra. Han
understryker också att barn behöver tydliga och konsekventa gränssättningar i sin
uppfostran. Barn som blir bestraffade genom misshandel av något slag, ligger i
riskzonen för att utsätta andra för smärta. En destruktiv hemmiljö där föräldrarna
ständigt är osams är skadligt för ett barn, denna kyliga hemmiljö kan leda till att
barnets aggressioner går ut över andra svagare barn. En annan orsak till
mobbningens förekomst är att den mobbade ibland kan bidra till sin egna
mobbning. Med detta menar Höistad att de andra barnen kan uppleva ett negativt
beteende hos offret som till exempel skryt, skvaller eller retsamhet. Detta kan
självklart inte rättfärdiga en mobbningssituation.

Höistad skriver att följande faktorer måste samverka för att en mobbningsituation
ska utvecklas:

1. Det finns en person som sänder ut signaler på att han/hon är ett lämpligt offer
2. Det finns någon som har den aggressiva läggningen som kännetecknar en

mobbare
3. Den som står för mobbningen har medlöpare som understöder mobbningen
4. Skolan har inte tillräckligt med regler
5. Skolan arbetar inte med förebyggande arbete mot mobbning
6. Klass- och skolklimatet är dåligt
7. Klassen har ingen bra sammanhållning och gruppkänsla
8. Läraren tar inte mobbningen på allvar
9. Föräldrarna är oengagerade
     (Höistad, 1994 s 84).

Även Aarland redogör för vad han uppfattar är orsakerna till mobbningens
existens. Han tar upp flera centrala förklaringsmodeller, som vi nu kommer att
beskriva. Mobbningen kan ses som ett resultat av olika grupprocesser. Aarland
talar om social smitta och reducerad aggressionshämning. När en person begår
övergrepp mot någon annan ökar omedvetet aggressionen hos de som iakttar
situationen, detta kalls för social smitta. Detta beteende gäller både vuxna och
barn, det är dock vanligast att osäkra och osjälvständiga människor reagerar på
detta sätt. Att iaktta när en person segrar tycks reducera aggressions-hämningarna
hos osäkra och osjälvständiga människor.



Aarland påpekar också att TV och videovåldet har en benägenhet till att orsaka
aggressivt beteende hos en del människor. De utför liknande handlingar på andra
som de har beskådat på film.

Enligt Aarland kan mobbning också orsakas av ett stillastående gruppmönster. I
en grupp besitter alla olika status, olika roller och om dessa aldrig utvecklas
uppstår hot om mobbning, särskilt om ledaren är aggressiv. Om aldrig gruppens
sammansättning förändras finns det tendenser till att det destruktiva i gruppen
förstärks och det konstruktiva försvagas.

Mobbning kan också orsakas av att stora sociala förändringar uppstår i miljön.
Elever som flyttar in från landsbygden till städer eller elever som kommer från
andra länder, kan upplevas som ett hot mot den redan etablerade miljön. Man är
inte positivt inställd till främmande seder, traditioner, språk och utseenden och
därför kan mobbning uppstå.

I likhet med Höistad poängterar även Aarland att en destruktiv hemmiljö kan
utveckla aggression hos barnet, som i sin tur går ut över svagare personer.

Aarland hävdar att vissa elever som mobbar gör det därför att de söker någon
slags uppmärksamhet, oavsett om den är positiv eller negativ. Detta gäller även en
del som blir mobbade, de förorsakar mobbningen eftersom de vill ha
uppmärksamhet. Offret provocerar fram mobbningen för att få synas. Behovet av
uppmärksamhet är också ofta följden av dåliga skolprestationer och socialt
oaccepterat beteende hos både mobbare och offer. De flesta mobbare och
mobbade är faktiskt elever som presterar under genomsnittet i skolämnena.

Aarland anser att läraren har en oerhört stor betydelse när det gäller
klassrumsklimatet och interaktionen mellan eleverna över lag. Han påstår till och
med att läraren kan vara den främsta orsaken till att mobbning förekommer i en
klass. Om läraren uppträder tvetydigt, med dubbla budskap kan stämningen bli
ansträngd. Ironi skapar osäkerhet och frustration hos barn. En viss förvirring och
irritation kan uppstå, detta kan skapa aggressivitet hos vissa elever.

Lärarens förmåga att bemöta och lösa konflikter har också en enorm betydelse.
Om en lärare reagerar för auktoritärt genom att utdela för hårda bestraffningar på
grund av en mobbningssituation kan denna förvärras. Aarland understryker dock
att passivitet hos en lärare kan få fruktansvärda följder, en lärare måste alltid
reagera på mobbning. En lärare mål måste vara att sträva efter att vara så
konsekvent och lyhörd som möjligt.



Aarland anser att vårt tävlingsbenägna samhälle kan vara en trolig orsak till
mobbningens förekomst. All konkurrens och krav på framgång leder till
aggressivitet hos människor. Detta gäller både barn och vuxna (Aarland, 1986).

Björndell, Olweus, Roland, Horning, Staff, Sharp & Smith och Widerberg tar
inte upp mobbningens orsaker i sin litteratur.

Likheter mellan forskarnas orsaker till mobbning

Pikas, Höistad och Aarland är alla överens om att det är flera olika faktorer som
inverkar på en mobbningssituation. Höistad och Aarland betonar lärarens och
klassrumsklimatets betydelse. Aarland skriver att läraren kan vara den främsta
orsaken till att mobbning förekommer i en klass. Ifall en lärare uppträder tvetydigt
och ironiskt kan det skapa irritation bland eleverna som i sin tur kan leda till
aggressivitet hos vissa elever. Han poängterar även att lärarens förmåga att lösa
konflikter har en stor betydelse. Enligt Höistad och Aarland spelar
hemförhållandena en väsentlig roll. De betonar att en destruktiv hemmiljö kan
orsaka aggression hos barn som i sin tur går ut över svagare barn.

Hur kan man förebygga mobbning enligt forskarna?

Enligt Björndell är det omöjligt att hitta en modell för förebyggande arbete mot
mobbning, som fungerar på alla skolor. Han skriver att man bör utgå från varje
enskild skola och ”gräva där man står”. Det viktigaste är att få den enskilda
eleven att bry sig om sina kamrater. Om det uppstår konflikter mellan elever är
det viktigt att de är medvetna om att det finns vuxna som gärna kan hjälpa dem
med lösningar. Vidare skriver Björndell att man måste lösa hårda grupperingar
bland barnen och få dem att bry sig om de som de inte känner så bra. Som lärare
bör man skapa tillfällen så att sådana känslor och ageranden börjar växa fram på
ett naturligt sätt. Han förespråkar utförliga, regelbundna samtal i klassen där man
diskuterar klassklimatet. Man kan behandla både vad eleverna lärt sig och hur de
beter sig mot varandra.

Gör man detta till en vana kan det leda till att eleverna lär sig lösa konflikter
genom att prata istället för att slåss (Björndell, 1987).

Olweus har i sin bok endast tagit upp åtgärdsprogram för mobbning, med
åtgärder på skolnivå, klassnivå och individnivå. Några av de åtgärder som han
beskriver har som mål, förutom att åtgärda, att också förebygga mobbning. Vi
tänker här ta upp några förebyggande metoder på skol- och klassnivå.



Olweus föreslår bland annat att man tillsammans på skolan kan anordna en
studiedag om mobbning. Målet med studiedagen bör vara att försöka komma
fram till en detaljerad, övergripande handlingsplan mot mobbning.

Olweus betonar även hur viktigt det är att ha rastvakter och ett väl fungerande
rastvaktssystem på skolan för att undvika att mobbning uppstår. Det räcker inte
bara med att vara ute på rasterna man måste ingripa omedelbart och bestämt vid
en eventuell incident. Olweus skriver att en del elever mobbar när de  inte har
något att göra eller är uttråkade. En välutrustad och välplanerad skolgård som
inbjuder till många aktiviteter kan vara ett led i det förebyggande arbetet.

För att kunna motarbeta mobbning krävs ett nära samarbete mellan skola och
hem. Olweus föreslår att man till exempel kan ha informationskvällar för
föräldrarna där någon sakkunnig kring mobbning sitter med och berättar,
samtidigt som man informerar om skolans handlingsplan och om hur skolan
arbetar för att förebygga samt åtgärda mobbning. Diskussioner med föräldrar och
elever bör vara ett återkommande moment under hela skoltiden.

Ett bra klassklimat motverkar mobbning, enligt Olweus. Tillsammans kan lärare
och elever arbeta fram regler som ska gälla i klassen angående mobbning. Som
underlag för samtalen i klassen ger han som förslag på att man kan se på video,
spela rollspel eller läsa skönlitteratur som belyser mobbning. I samtalen bör man
ta upp vad passiv medverkan innebär. Att ta mod till sig och berätta att någon
mobbas eller att man själv blir utsatt är inte att skvallra. När en elev berättar att
han/hon vet att någon mobbas följer han/hon endast en av de regler som klassen
gemensamt har kommit fram till.

Olweus förespråkar även beröm och sanktioner. Han anser att det ges för lite
beröm i dagens skola, både när det gäller elevers skolprestationer och även deras
beteende. Mer beröm kan leda till ett bättre klassrumsklimat. Speciellt aggressiva
elever som är lättpåverkade av andra, bör få uppskattning när de inte reagerar så
aggressivt som de brukar göra i en viss situation. Han skriver även att forskning
och egna erfarenheter har visat att det är positivt att ha konsekventa sanktioner
det vill säga någon form av negativ påföljd om någon bryter mot klassens
mobbningsregler. Sanktionerna bör anpassas till elevens karaktär och ålder. Han
ger förslag på några sanktioner till exempel sända eleven till samtal hos rektorn,
beröva eleven ett eller annat privilegium, låta eleven tillbringa en tid i en annan
klass med yngre elever eller att låta eleven sitta utanför rektorsexpeditionen under
vissa raster. Under klassråden kan detta arbete följas upp och bearbetas. Olweus
skriver vidare att bäst resultat når man genom en kombination av beröm och
sanktioner.



Olweus framhåller att man funnit att grupparbeten av olika slag har en positiv
effekt eftersom att eleverna blir mer accepterande mot varandra och att de får
mindre fördomar mot gruppmedlemmar med annorlunda bakgrund till exempel en
annan nationalitet.

För att bättra på sammanhållningen i klassen och få ett bättre klassklimat kan man
tillsammans anordna olika typer av aktiviteter så som klassfester, lördagsutflykter,
lägerskola, musik- och danskvällar med mera (Olweus, 1991).

Roland poängterar att man i det förebyggande arbetet mot mobbning ska försöka
få den stora majoriteten det vill säga de neutrala barnen att överge sin skenbara
neutralitet och markera sin icke-accepterande inställning till mobbning. Det är
viktigt att man informerar plågarna om vad de egentligen utsätter någon annan för.
Många av plågarna har inte insett hur offret upplever situationen. Roland skriver
att man kan använda sig av skönlitteratur som berör mobbning i det
förebyggande arbetet. Roland rekommenderar att man i samband med
högläsningen samtalar om det man läser för att på så sätt nå en fördjupning hos
eleverna. Litteraturen kan ha en attitydförändrande inverkan genom att man vädjar
till elevernas känslor.

Roland tycker även att man i det förebyggande arbetet kan låta eleverna skriva
om mobbning. Det är väldigt sällan som någon elev försvarar mobbning. Även de
aktiva mobbarna tar i sådana här skriftliga arbeten avstånd från mobbning. Vidare
föreslår Roland att läraren eller eleverna själva läser upp sina arbeten. Effekten blir
större och starkare om eleverna läser, men man bör som lärare vara lyhörd så att
uppläsandet inte får oönskade konsekvenser. Syftet med detta är att eleverna i
klassen intar en offentlig ståndpunkt mot mobbning som kommer att binda deras
förhållande till mobbning mycket starkt.

Roland föreslår även att man kan använda sig av drama i det förebyggande
arbetet mot mobbning. Liksom skönlitteratur kan dramatisering väcka starka
känslor hos både aktörer och åskådare. Känslor och upplevelser bör diskuteras
direkt efter framförandet.

Faddersystem kan också vara ett led i det förebyggande arbetet. Med
faddersystem menas att vissa elever eller elevgrupper har tillsyn över andra, oftast
yngre elever på skolan. Syftet med faddersystemet är bland annat att öka känslan
av trygghet, skapa aktivitet och gemenskap mellan eleverna på skolan.

Roland nämner en förebyggande åtgärd som han kallar för klassamtal. Samtalen
bör genomföras regelbundet, förslagsvis en gång i veckan. Längden på samtalen
bör variera beroende på elevernas ålder. Under klassamtalen ska man försöka



fastställa normen ”det är fel att plåga andra”, vilket inte är svårt enligt Roland.
Däremot är det svårare att få eleverna att förstå och följa denna regel, särskilt när
det gäller att få elever att inse att regeln gäller även för de barn som avviker.
En stor del av diskussionen under klassamtalen bör användas till att diskutera hur
långt denna regel sträcker sig. Roland ger exempel på moment som kan tas upp i
en diskussion om normens giltighet. Han tar bland annat upp familjebakgrund.
Gäller bara regeln för barn som kommer från hem som liknar våra egna? Kan vi
plåga barn till föräldrar som är konstiga? Vidare kan man diskutera på liknande
sätt kring ras/etnisk tillhörighet, bekantskap, ålder och utseende. Förutom att
prova normens hållbarhet i förhållande till faktorer, kan man lyfta fram olika typer
av situationer som till exempel är det rätt att plåga andra när vi är många, när
offret provocerar eller när ingen ser oss. Målen med samtalen är att eleverna
muntligt och individuellt ska komma till insikt med att de inte ska plåga andra och
att de ska ingripa när någon plågar någon annan (Roland, 1983).

Pikas anser att läraren har möjligheter att med attitydbildning förebygga
mobbning. För att eleverna ska få en positiv attityd krävs det en bra
diskussionsledare. Det gäller att få eleverna att själva föra ett resonemang där de
fördömer mobbning. Genom att majoriteten fördömer mobbning påverkar detta
den mindre gruppen mobbare. Pikas poängterar vikten av en engagerad inledning
i arbetet mot mobbning. Exempel på engagerande inledningar kan vara gäster
(som vet mycket om mobbning eller har upplevt den), filmer och inträffade
händelser.

Pikas understryker att grunden för en positiv påverkan är en personlig kontakt
mellan lärare och elev. Som lärare bör man försöka förstärka de positiva åsikterna
eleverna redan har genom att konkret visa sitt gillande när en elev uttrycker en
negativ attityd mot mobbning. Som attitydskapare ska man påverka tankar och
känslor hos eleverna men mindre möjligheter att påverka handlingsvanor. Därför
måste man arrangera övningar i att utföra handlingar som alternativ till våld och
mobbning. Dessa övningar är en form av kommunikationsövningar. Dessa
övningar beskriver Pikas inte i sin bok
(Pikas, 1989).

Enligt Höistad är det förebyggande arbetet helt avgörande för allt lyckat
mobbningsarbete på en skola. En förutsättning för ett lyckat resultat är att skolan
tar ställning mot all form av mobbning. Skolans policy måste vara att det inte ska
få existera någon mobbning på ”vår” skola. Det är viktigt att hela skolan har ett
gemensamt mål att sträva mot. Samtliga lärare på skolan måste vara villiga att visa
sitt engagemang och tydligt markera sitt ogillande mot all form av mobbning.
Höistad understryker att det är fördelaktigt om läraren informerar både föräldrar
och elever om sitt ställningstagande mot mobbning.



Höistad anger olika förslag på förebyggande arbete, bland annat följande:

     På skolan kan man:
- skaffa sig kunskaper och öka sin medvetenhet om mobbning
- ha en genomtänkt handlingsplan
- se över rastvaktssystemet
- visa sitt förhållningssätt till mobbning
- ha ett gemensamt mål som gäller all personal

     I klassen kan man:
- skapa en vi-känsla
- upprätta klassregler
- utföra positiva aktiviteter tillsammans
- föra diskussioner om mobbning
- ta ställning i etiska och moraliska frågor
- öva rollspel och drama

     På föräldramötena kan man:
- informera om handlingsplanen
- belysa hur viktigt samarbetet mellan hem och skola är
- diskutera hur mobbning kan motarbetas
- meddela vart föräldrar kan vända sig om de har misstanker om mobbning.

     Inom elevrådet kan man:
- skaffa sig kunskaper om skolans handlingsplan
- se till att hålla utkik på rasterna
- utse faddrar till nya elever
- utse kamratstödjare

(Höistad, 1994 s 101- 102).

Höistad betonar att det är betydelsefullt att klassläraren för en kontinuerlig
diskussion om relationer med eleverna. Barnen blir på så vis mer insatta och
medvetna om mobbningens innebörd och dess konsekvenser. Det kan även vara
signifikativt att diskutera existentiella frågor i allmänhet. Det är emellertid mycket
viktigt att man inte skyndar fram, utan ser på mobbningsproblemet som en
långsiktig bearbetning.

Höistad tar upp en metod på förebyggande arbete som fungerar som ett kontrakt.
Klassen samtalar och kommer fram till relevanta regler om beteende. Dessa regler
ska fungera som ett kontrakt som helst samtliga i klassen skall skriva under. Detta
kontrakt ska sättas upp synligt i klassrummet. Regelbundet kan man diskutera om



de gemensamma reglerna efterföljs. Höistads uppfattning och erfarenhet om detta
tillvägagångssätt är mycket positivt (Höistad, 1994).

Aarland beskriver flera strategier som fungerar förebyggande mot mobbning. Han
understryker att det allra väsentligaste är att strategierna skapar en positiv
atmosfär mellan eleverna. Huvudansvaret för att upprätthålla ett stabilt och
stimulerande klimat har alltid klassläraren.

En strategi som Aarland tar upp för att motarbeta mobbning är att arbeta med
barns självuppfattning. En lärare kan hjälpa en elev med att utveckla sin
självuppfattning genom medvetna handlingar. Lärarens reaktion på en elevs
beteende spelar oerhört stor roll. En lärare kan medvetet använda sig utav
feedback för att ändra på elevernas syn på sig själva. Aarlands råd till lärare är att
man ska ge positiv uppmärksamhet till förtryckare när de utfört något positivt.
Man skall helst undvika att konstant kritisera och förmana förtryckaren. Genom
att uppmuntra mobbaren hjälper man honom/henne att utveckla sökande efter
uppmärksamhet och erkännande via positivt beteende. En lärares feedback till ett
offer är minst lika viktigt som till förtryckaren. Lärarens ansvar är att hjälpa offret
att utveckla en större självsäkerhet. Detta ansvar kan uppnås genom att man ger
eleven positiv uppmärksamhet vid beteende då offret hävdar sig. Det är också till
hjälp att man har lite överseende med elevens negativa sociala beteende, med
förutsättningen att ingen far illa.

Aarland säger också att man förebygger mobbning genom att fastställa olika
typer av normer. De absolut väsentligaste normerna i skolan är de som handlar
om förhållandet mellan eleverna. Eftersom det finns många individer i en klass
bör normerna vara flexibla och relevanta. När eleverna själva sätter upp normer
för beteende följs dessa mer seriöst än när läraren gör det.

Som lärare är det viktigt att man avstår från all form utav ironi och negativa
kommentarer om elever. Negativa uttalanden om specifika elever leder ofta till att
de andra uppfattar eleven negativt. Det är viktigt att minnas att man som lärare
ständigt är en förebild och att vårt kroppsspråk avslöjar våra känslor och åsikter
(Aarland, 1986).

Horning beskriver olika metoder som förebygger mobbning. Han betonar bland
annat betydelsen utav att utveckla och bearbeta attityder och värderingar.
Vi tänker kortfattat redogöra för en attitydskapande undervisningsmodell. För det
första är det väsentligt att man som lärare konstruerar tillfällen där eleverna får
möjlighet att ta till sig elementära kunskaper om mobbning. Elevernas attityder om
mobbning får ju definitivt inte grundas på okunnighet och missförstånd. Det är



nödvändigt att regelbundet behandla frågor kring mobbningsproblemet med
barnen.

I undervisningen måste man utgå från elevernas erfarenheter och uppfattningar
om mobbning. Det är viktigt att man hjälper eleverna att medvetandegöra deras
ställningstagande till mobbning. När detta är bearbetat är det läge för att utveckla
kunskaper i hur man bemöter mobbningssituationer, både som offer och
iakttagare. Hur kan man hjälpa andra som utsätts för trakasserier?
Vilken betydelse har min insats i att hjälpa någon? Som de flesta andra forskare
poängterar även Horning effekten av att eleverna själva ges möjlighet till att själva
sätta upp normer och regler för beteende.

Horning understryker lärarens betydelse i attitydsammanhang. Läraren måste själv
alltid vara demonstrativ i sitt förhållningssätt mot all form av mobbning.

För att få värdefull information om vad som förekommer i en klass är det
effektivt att använda sig utav anonyma lägesenkäter. Dessa enkäter kan avslöja
om mobbning förekommer mellan vissa elever. Horning ger förslag på att man
kan ge eleverna en karta över skolan, där de får rita in vart på skolan mobbningen
utövas. Detta material sammanställs och delas sedan ut till all personal på skolan
(Horning, 1988).

Staff har utvecklat en förebyggande mobbningsmodell som heter Mombus.
Namnet Mombus står för mobbningsombudsman. Mombus är en långsiktig
process som ska verka i förebyggande syfte. En avgörande förutsättning för att
metoden ska lyckas är att skolpersonal, föräldrar och elever är genuint
engagerade i verksamheten samt att samtliga inblandade är positivt inställda till
metoden. Staff själv åker runt till de olika skolorna som anser sig vilja ha hans
hjälp, och introducerar processen. Han presenterar modellen för lärare, föräldrar
och elever.

I stort sett går Mombus ut på att man skapar en klubb, Mombusklubben.
Klubbens huvudsyfte är att skapa samhörighet och solidaritet på skolan. Både
barn, föräldrar och personal får vara medlemmar i klubben. Det är viktigt att
eleverna själva får ansvara en hel del för verksamheten. En av klubbens uppgifter
är att arrangera utflykter, fester och andra gemensamma aktiviteter. Avsikten är att
trivseln och sammanhållningen på skolan ska förstärkas. Klubben kan också
ordna med intressanta och relevanta studiebesök som relaterar till
mobbningsproblemet.

Skolan kan beroende på vissa omständigheter och förutsättningar själva avgöra
om de önskar ha en Mombusklubb i varje klass, för varje stadium eller en



gemensam för hela skolan. Oavsett hur många Mombusgrupper skolan vill ha så
utser man två ombudsmän i varje klass en vecka åt gången. Dessa två ska hålla ett
vakande öga på vad som sker i klassen, får alla vara med, är någon ensam,
inträffar det någon dispyt med mera. I slutet av veckan ska klassläraren prata med
ombudsmännen och fylla i en rapport tillsammans med ombuden.

Det är oerhört viktigt att man betonar för eleverna att man inte ”skvallrar” när man
berättar om någon far illa, utan att det är att bry sig om varandra. Att våga berätta
är något att vara stolt över.

Rapporten ska varje vecka lämnas till den vuxna på skolan som leder
Mombusverksamheten. Dessa rapporter kan avslöja om mobbning förekommer.
Upplevelser och erfarenheter från veckan som varit ska man ta upp till samtal i
helklass. Man kan diskutera kamratskap och meningsfulla frågor som rör
mobbning. Staff understryker att man ständigt ska diskutera relevanta frågor som
berör mobbning (Staff, 1997).

Sharp och Smith anser att man kan motverka mobbning på ett rationellt sätt,
genom att målmedvetet arbeta med problemet i undervisningen. På så sätt ökar
elevernas medvetenhet när det gäller mobbning. En ökad förståelse och sympati
för de mobbade eleverna blir allt tydligare ju mer man belyser problemet. Som
lärare kan man i undervisningen medvetandegöra mobbningsproblemet genom
drama, rollspel, diskussioner, skönlitteratur och kreativt skrivande.

Sharp och Smith beskriver tre undervisningsmetoder som de anser vara effektiva
i förebyggande syfte. Dessa metoder är tänkt att fungera som ett kontinuerligt
tema som ska fortgå under hela läsåret. Vi tänker nu kortfattat beskriva dessa tre
metoder: Kvalitetscirklar, drama och litteratur.

 En kvalitetscirkel ska bestå utav fem till tolv personer. Alla i klassen ska delta i
en cirkel. Syftet med cirkeln är att medlemmarna tillsammans ska komma fram till
lösningar på hur man kan förbättra sociala och praktiska problem.
Kvalitetscirklarna ska skapa ett kamratförtryck mot mobbning och utgör på så vis
ett betydelsefullt arbete mot mobbning. Kvalitetscirklarna är tänkta att fortgå i
minst en termins tid, med en träff varje vecka. Denna tid ska lämpligast vara
inplanerad i undervisningen. Sharp & Smith beskriver konkret hur man kan
utforma kvalitetscirklar på bästa tänkbara sätt.

Olika rollspel och dramaövningar är rationella metoder att använda när man är
angelägen om att medvetandegöra eleverna om mobbning. Dessa former ska
lämpligen leda till diskussioner kring känslor och upplevelser som uppstod under
övningarnas gång. Eleverna skapas genom diskussioner tillfälle att själva analysera



sina egna attityder och beteende gentemot andra. Genom drama kan barnen
lättare sätta sig in i andras känslor och situationer. Drama bidrar till att utveckla
empati och förståelse för andra människor.
I diskussionerna kring övningarna är det passande att samtala om:
-personliga erfarenheter
-orsakerna till mobbning
-följderna av mobbning
-vad kan läraren göra
-vad kan eleverna göra för att hjälpa

Sharp och Smith säger också att det är mycket positivt att ta hjälp utav
skönlitteratur när man arbetar mot mobbning. Eleverna kan genom litteraturen
skaffa sig mer elementära kunskaper om mobbningens innebörd. De ges
möjlighet att förstå varför vissa barn mobbar och vilka förödande konsekvenser
mobbning kan åstadkomma, särskilt för offret.

I allmänhet genomförs majoriteten av mobbningen ute på skolgården.
Higgins beskriver i Smiths och Sharps bok om hur en förbättring av utemiljön
kan förebygga mobbningen på ett radikalt sätt. En ostimulerande skolgård kan
leda till destruktivt beteende hos vissa elever. En skolgård som inte har tillgång
eller möjlighet till varierad elevaktivitet är ingen stimulerande utomhusmiljö. En
god utomhusmiljö ska skapa trivsel och trygghet. Enligt Higgins ska den ideala
skolgården kunna skapa så många lekmöjligheter och pedagogiska situationer
som möjligt. En färgrik skolgård med gröna växter skapar trivsel. Skolgården ska
också kunna vara konstruerad så att den underlättar skolövervakningen för
personalen (Sharp & Smith, 1996).

I Widerbergs bok berättar specialläraren Lotta Lindgren om de uppskattade,
regelbundna samtalsgrupperna som hon ansvarar för och som hon tror har
minskat mobbningen på skolan. Samtalsgrupperna går ut på att man delar in
klassen i mindre grupper där man tillsammans tar upp olika problem som man
diskuterar. Samtalen inleds med att man gemensamt kommer fram till vilka
samtalsregler som ska gälla under diskussionen.

Widerberg beskriver i sin bok antimobbningsgruppen ”Amor” som består av
både elever, skolsköterska, lärare, psykolog med flera. Gruppen träffas en gång
varje månad och samtalar om hur det är på skolan och om det förekommer
mobbning. Alla i gruppen har tystnadslöfte. Kring antimobbningsgruppen finns
olika råd och kommittéer till exempel trivselrådet. Deras uppgift är att se över hur
skolan ser ut, korridorerna, skolgården och klassrummen. Busskommittén
ansvarar för att alla elever ska kunna få en sittplats och att det inte sker någon
dold mobbning under bussfärderna. Kulturrådet planerar olika kulturaktiviteter



såsom discon och teaterbesök. Vidare skriver Widerberg att det ofta är så att
eleverna vet mer än de vuxna om vad som förekommer i skolan. Därför har
många skolor börjat med att låta utvalda elever gå runt och hålla utkik i korridorer
och på skolgården. Dessa elever har många olika namn i olika skolor till exempel
kompisstödjare, jourkompisar och Garden Ängels. De är valda utav sina
klasskamrater och det är meningen att elever på skolan ska kunna vända sig till
dem ifall de blir retade eller mobbade. Widerberg tar även upp att klasser har
utformat kontrakt. Dessa kontrakt kan till exempelvis innehålla regler som jag vill
försöka att inte använda våld mot någon, inte hota någon, inte med flit göra någon
ledsen, se till att ingen känner sig utanför. Att skriva under kontrakten är oftast
frivilligt (Widerberg, 1997).

Likheter mellan forskarnas sätt att förebygga mobbning

Björndell, Olweus, Pikas, Höistad, Roland, Staff, Sharp & Smith och Widerberg
tar alla upp regelbundna klassamtal i det förebyggande arbetet. Olweus, Höistad,
Roland och Horning skriver om olika former av regler som bör upprättas och
efterföljas i klassen.

Olweus, Höistad, Roland Sharp & Smith 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
till exempel Roland.

Både Olweus och Höistad 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.

Olweus, Höistad och Sharp & Smith skriver om hur viktigt det är med ett väl
fungerande rastvaktssystem i det förebyggande arbetet mot mobbning. De skriver
även om hur viktigt det är med en välplanerad och välutrustad skolgård som
inbjuder till aktiviteter i det förebyggande arbetet.

Höistad, Olweus och Staff tar upp att man kan använda sig av ”positiva
aktiviteter” för att förbättra sammanhållningen och klassklimatet. Exempel på
sådana aktiviteter kan vara lägerskola, danskvällar och klassfester.

Höistad, Staff och Widerberg skriver om att man i klasserna kan upprätta
kontrakt. Kontraktet skall helst skrivas på av samtliga i klassen.



Höistad, Roland och Staff tar upp att man på skolan kan ha faddersystem eller
kamratstödjare som ett led i det förebyggande arbetet. Syftet med dessa är att
öka känslan av trygghet, skapa aktivitet och gemenskap mellan eleverna.

Hur kan man åtgärda mobbning enligt forskarna?

Björndell beskriver hur man med hjälp av samtal kan lösa mobbningsproblem.
För att få mobbningen att upphöra måste man få mobbarna att inse att de har ett
personligt ansvar för vad de gör. När man fått dem att inse det skall de komma
med förslag hur de skall göra för att en förändring skall ske. Det som man
kommer på själv är ofta väl förankrat och brukar sitta kvar bäst.

Innan man samtalar med mobbarna måste den som utreder skaffa sig en klar bild
av offrets situation. Man bör kartlägga fallet det vill säga ta reda på hur länge
mobbningen pågått, var och hur mobbningen yttrar sig med mera genom samtal
med bland annat offret. Desto mer information man har desto lättare är det att
uppträda säkrare vid senare samtal med mobbarna.

Efter en kort presentation i klassrummet tar utredaren med sig mobbarna i tur och
ordning till en lämplig lokal där man kan samtala ostört. Samtalen med varje
mobbare bör inte ta mer än 10 minuter. För att förhindra att mobbarna samtalar
med varandra bör utredaren komma överens med klassföreståndaren att hon/han
skall ha en lektion som gör det svårt för eleverna att prata med varandra under
tiden som samtalen pågår.

Samtalen inleds med att utredaren berättar vad han/hon vet om de senaste
mobbningssituationerna. Därefter är det mobbarens tur att komma med en
förklaring till sitt handlande. Det är lättare att få mobbaren att erkänna om man tar
en händelse i taget. Om man inte får mobbaren att erkänna kan man hämta vittnen
som man hört tidigare. Man kan även rita upp händelseförloppet för att mobbaren
skall ha lättare att se vad han/hon är skyldig till. När mobbaren väl erkänt känner
sig han/hon sig ofta lite hotad. Mobbaren brukar då ofta ta skydd av sina
kamrater ”Det var inte bara jag ska du inte prata med dom andra”. När utredaren
berättar att han/hon vet att de var flera, vilka de andra är och att han/hon skall ska
tala med dem också så inser mobbaren att han/hon är helt ensam och blir orolig.
Det är i detta skede som man som utredare ska tala om att man inte är där för att
straffa någon utan för att få trakasserierna att upphöra. Utredaren frågar sedan
mobbaren vad han/hon kan göra för att få slut på trakasserierna. Det brukar dröja
ett tag innan mobbaren inser att han/hon kan hjälpa till genom att upphöra att
mobba. När utredaren känner att mobbaren verkligen menar att upphöra med
mobbningen så talar han/hon om att han/hon litar på honom/henne.



Utredaren avslutar samtalet med att berätta att klassen kommer att stå under
övervakning de kommande dagarna och om mobbaren bara gör vad han/hon
lovat så lovar utredaren att inte kontakta föräldrarna och berätta. Björndell skriver
att om man ska kontakta föräldrarna eller inte är upp till utredaren. Om man har
lovat eleverna att inte kontakta föräldrarna så ska man givetvis inte göra det. Man
bör använda sitt sunda förnuft och handla på det sätt som känns bäst.

När utredaren samtalat med mobbarna kallas offret in. Björndell framhåller att
detta samtal inte ska ske under tidspress. Offret ska få tid för att tala ut om sin
situation. Utredaren redovisar hur samtalen med mobbarna gått och tar upp
eventuella klagomål. Under samtalets gång får offret lova att inte försöka ge igen
eller hämnas på mobbarna. Efter det kontaktar utredaren den berörda
klassföreståndaren samt offrets föräldrar och informerar dessa om samtalen.

Efter en tid har man uppföljningssamtal och kan då oftast konstatera att
mobbningen upphört. Vid samtalen med de före detta mobbarna frågar utredaren
om de har några förslag på hur de kan få in det före detta mobboffret i
gemenskapen. Björndell påpekar att det är viktigt att tala om att de inte skall bli
bästisar med det före detta mobboffret eller låta honom/henne få enorma
förmåner. Oftast har de före detta mobbarna flera passande förslag på hur de ska
få in det före detta mobboffret på ett naturligt sätt i klassen. Om allt verkar bra
efter tredje samtalet går utredaren in i klassen. Han/hon berättar att klassen skött
sig fint och att samtalen och övervakningen nu kommer att upphöra
(Björndell, 1987).

Som vi tidigare nämnt har Olweus ett åtgärdsprogram mot mobbning.
Programmet är indelat i skolnivå, klassnivå och individnivå. Hittills har vi beskrivit
förslag på hur man kan förebygga mobbning på skolnivå och klassnivå. Exempel
på förebyggande arbete som vi tidigare nämnt är studiedag om mobbning,
rastvaktssystem, attraktiv utemiljö, klassregler, beröm och sanktioner, inlärning
genom samarbete m.m. Det kan även användas och ha effekt på förekommande
mobbning, enligt Olweus.

Olweus åtgärder på individnivå är åtgärder som skall användas vid förekomst av
mobbning. Olweus poängterar att det är viktigt att ingripa direkt om man
misstänker att någon utsätts för mobbning. Olweus föreslår att man vid
upptäckten snabbt får tillstånd enskilda samtal med offer och mobbare. Målet är
att i första hand få mobbarna att inse att skolan inte accepterar mobbning och
kommer att se till att den upphör. Olweus påpekar i likhet med Björndell att det är
bra om samtalen sker i en snabb följd så att chansen för att mobbarna att prata
sig samman minskar. Efter de enskilda samtalen med mobbarna tycker Olweus att
det kan vara bra att samla dem i grupp och återigen påminna dem om att



mobbning är något som inte accepteras och att kraftigare åtgärder kommer att
sättas in om de inte slutar.

Olweus hävdar att det är att föredra att klassföreståndaren håller i dessa samtal.
Han/hon kan då påminna om klassens egna mobbningsregler som de tillsammans
kommit fram till. Om mobbningen trots allt skulle fortsätta kan rektorn på skolan
sitta med vid samtalen för att markera situationens allvar. Olweus tycker att man
skall kontakta de inblandades föräldrar, dels för att tillmötesgå de flesta föräldrars
önskan om att bli informerade och dels kan det vara aktuellt att be om
föräldrarnas medverkan för att kunna få till positiva förändringar.

Olweus skriver även att mobboffret måste garanteras ett effektivt skydd mot
trakasserier. För att man skall kunna göra det krävs ett nära samarbete mellan
skolan och den utsattes familj. Det har hänt att en del mobbningsfall fått en
dramatisk vändning efter utredning där allvarliga övergrepp och misshandel
förekommit. Om det skulle ske är det viktigt att offret och dess familj snabbt får
hjälp med att bearbeta händelsen. Detta för att minska risken för överlagda
handlingar och för att minska chansen för bestående men.

Olweus tycker att det kan vara lämpligt att klassföreståndaren tillsammans med de
inblandade och deras föräldrar träffas för att diskutera förhållandena och
tillsammans försöka komma fram till en plan för hur problemet skall lösas.
Han föreslår att flera möten sedan hålls för att ta reda på och diskutera kring om
det man kommit fram till genomförts. Ibland kan förhållandet föräldrarna emellan
vara spänt och fientligt. Olweus rekommenderar då möte med en familj i taget
före det gemensamma mötet. Om man som klassföreståndare känner oro inför
det gemensamma mötet kan man be skolpsykologen eller till exempel någon
speciallärare sitta med. Om mobbningen trots alla försök fortsätter tycker Olweus
att man måste överväga att flytta de aggressiva eleverna till en annan klass eller
skola. Om det inte verkar som en bra lösning bör man i andra hand överväga att
flytta offret. Sådana förflyttningar bör planeras noga och diskuteras med
föräldrarna (Olweus, 1991).

Roland förespråkar individuella samtal i sin behandling med de inblandade
eleverna. Han skriver att offret ofta kommer till samtalet med blandade känslor.
Många är rädda för att samtalet kan leda till att mobbningen förvärras, samtidigt
som de hoppas på att få hjälp. Det är därför viktigt att man som samtalspartner
inger förtroende och tillit. Under samtalets gång bör man som samtalsledare ta
reda på följande enligt Roland.

- allmänna upplysningar om barnets egen klass och skola (om man ej själv är
verksam där)



- namnen på eventuella vänner
- namnen på plågarna
- namnen på statuspersoner i skolmiljön
- beskrivning av mobbningssituationer
 (Roland, 1983 s 47).

Under tiden som man samtalar om punkterna ovan kan man skaffa sig en relativt
klar bild av hur offret reagerar i pressade situationer, dels av uppgifterna och dels
av offrets agerande under samtalets gång.

Vidare kan man som utomstående samtalsledare samtala med klassföreståndaren
för att få kompletterande upplysningar om offret.
Man har nu fått en bra utgångspunkt för att arbeta bort ett destruktivt beteende.
Men också information så att man kan främja inlärningen av ett konstruktivt
beteende. Roland poängterar att inlärningen måste omfatta beteende i både
allmänna och hotade situationer. Behandlingen består av en mängd
livsituationsbeskrivningar, som är gjorda med utgångspunkt av den information
som man erhållit om offret. Situationsbeskrivningarna måste göras ur
utgångspunkt för varje enskilt barn och bör innehålla både allmänna- och
mobbningssituationer. Här följer ett exempel på en situationsbild. ”Tänk dig att
du ser några barn som håller på att leka och att du får lust att vara med. Vad gör
du då?” (Roland, 1983 s 48).

Man bör ha flera situationsbeskrivningar som bör vara utformade med stigande
svårighetsgrad i enlighet med vad offret själv kommer fram till. Efter varje
situationsbeskrivning ska samtalsledaren påpeka gynnsamma reaktioner och
rekommendera sådant beteende. Samtalsledaren ska även påpeka olämpliga
beteende och varna för sådana. Dessutom föreslår Roland att man tillsammans
ska träna positiva reaktioner genom små rollspel där rådgivaren och offret turas
om att inta offerrollen.

Vid det individuella samtalet med mobbaren är det viktigt att samtalsledaren inger
förtroende samtidigt som man måste klargöra att mobbning inte får accepteras.
Roland ger förslag på hur samtalet kan inledas.
 ”Jag vill gärna prata med dig om Kari som blir mobbad en hel del. Vad anser du
om det?” (Roland, 1983 s 53).

Ofta har plågaren det vill säga mobbaren stora skuldkänslor och försöker
bagatellisera sina egna handlingar eller så försöker plågaren framhäva andras roll i
mobbningsituationen. Det är även vanligt att han/hon framhäver offrets skuld i det
hela. Som samtalsledare bör man inta en neutral ställning till vad plågaren säger
om sig själv, offret och andra inblandade elever. Roland rekommenderar att man



bör gå direkt på problemlösningen. Det är då lämpligt för samtalsledaren att säga
”Under förutsättning att mobbningen tar slut är jag inte ute efter att straffa någon.
Jag vill prata med dig eftersom jag tror att du kan hjälpa till med att få slut på
mobbningen av Kari” (Roland, 1983 s 55).

Detta uttalande utlöser en lättnad hos plågaren. Samtalsledaren fortsätter genom
att fråga mobbaren vad han/hon vill föreslå för att få mobbningen att upphöra.
Rolands erfarenhet säger att mobbaren oftast föreslår konstruktiva förslag. I detta
skede rekommenderar Roland att man skall använda sig av ”frågande
förespegling” Exempel på frågor: ”Vad gör du om någon av de andra börjar
mobba Kari? Vad tror du själv skulle kunna få dig att mobba Kari?”
(Roland, 1983 s 55).

Med dessa frågor pekar samtalsledaren ut situationer där mobbningen sannolikt
kan komma att utlösas igen och dessutom kan mobbaren genom detta förutse
sina egna handlingar. Vidare skriver Roland att det ska klargöras för plågaren att
det existerar en rad straffåtgärder som kommer att sättas in om inte mobbningen
upphör. Hur straffåtgärderna ser ut bör inte avslöjas för plågaren. Samtalet
avslutas med att samtalsledaren säger att han/hon tror att det här kommer att
klaras av och att de ska träffas igen nästa vecka för att se hur det går. Roland
skriver att dessa uppföljningssamtal bör fortsätta till situationen är under kontroll.
Precis när eleven ska gå kan det vara lämpligt att som samtalsledare säga ”Vad
kommer du nu att berätta för dina kamrater när du kommer härifrån? ” (Roland,
1983 s 56). Detta för att få eleven att hålla samtalet för sig själv.

Roland skriver även att om man ska få en grupp att sluta mobba kan man
använda sig utav gruppåverkan. Roland hänvisar till Pikas bok ”Så stoppar vi
mobbning” (1975). Roland skriver att Pikas grundtanke förefaller vara riktig. För
att man ska kunna bryta ned den gruppnorm som gör mobbningen möjlig bör
man genomföra enskilda samtal med plågarna och därefter med
mobbningsgruppen för att etablera andra, önskade effekter. Roland säger att han
själv brukar utnyttja en liknande utfrågning i de individuella samtalen som Pikas.
Samtalen med plågarna ska genomföras så snabbt som möjligt så att de inte ska
få tid till att samtala med varandra mellan utfrågningarna. När sedan samtliga
plågare träffas i grupp och kommer fram till ett gruppbeslut brukar Roland
återigen använda sig utav sin förespeglingsteknik. ”När ni kommer ut härifrån, så
kommer ni väl att kommentera det som vi nu har pratat om. Kommer någon av er
då att göra narr av det hela?” (Roland, 1983 s 65).
Detta menar Roland är ett effektivt sätt att få de attityder som kommit att utryckas
under samtalet stabiliserade. Roland understryker vidare att man även vid
gruppmobbningen bör följa upp med samtal varje vecka. Parallellt med
gruppsamtalen med plågarna pågår även samtal med offret. Roland tycker att



man dessutom bör sammanföra gruppen och offret. Hans erfarenhet säger att ett
sådant sammanförande har positiv verkan både på lång och på kort sikt. Målet
med dessa samtal är att få mobbningen att upphöra men allt eftersom kan man
försöka få offret integrerat i kamratkretsen.

Tidigare har vi i det förebyggande arbetet nämnt att Roland förespråkar
klassamtal (s 17). Klassamtal kan även användas i det åtgärdande arbetet.
Samtalet påbörjas efter samma riktlinjer som beskrivits i det förebyggande
arbetet, dels för att mobilisera en gruppnorm och dels för att mobbaren, om
han/hon finns i klassen, ska upptäcka att klassen har attityder som inte
överensstämmer med hans/hennes beteende. Roland skriver vidare att alla har
goda föresatser men behöver hjälp för att kunna genomföra dessa föresatser.
Planen bör innehålla exempel på konkreta situationer som troligen kan uppstå.
Man kan till exempel diskutera hur man skall handla när offret är provocerande,
när man blir tillfrågad om att vara med att mobba någon annan. Direkt träning i
hur man kan ställa sig i sådana situationer kan ges vid  klassamtalen eller genom
rollspel och drama. Man bör även diskutera hur man skall förhålla sig om man
upptäcker att någon utsätts för mobbning. Planen bör med jämna mellanrum
utvärderas. Om planen misslyckas uppmanar Roland att man måste tillsammans
så konkret som möjligt reda ut vad som gått snett (Roland, 1983).

När det gäller det åtgärdande arbetet förespråkar Pikas enskilda samtal. Han
menar att samtal med hela mobbningsgruppen endast förstärker deras
samhörighet och inte leder till någon lösning.

Pikas beskriver två typer av enskilda samtal, han kallar dem för ”den Suggestiva
Tillsägelsens metod” (STm) och ”Gemensamt Bekymmer metoden”(GBm). Den
förstnämnde är en relativt snabb variant och den sistnämnde en mera grundlig
variant. Han ger definitioner till de olika metoderna. Den snabba metoden, STm,
definieras enligt följande: ”enskilda samtal som på ett suggestivt sätt förmedlar till
mobbarna att det är nödvändigt att upphöra med mobbningen.” Den andra
grundligare metoden, GBm, definieras genom två delmål: ”först åstadkommer
läraren-terapeuten en upplevelse av att han/hon och eleven är gemensamt
bekymrade över att mobbning äger rum i det konkreta fall de talar om. Sedan
finner eleven en handlingsväg till att hjälpa det före detta offret vilket läraren
stöder utifrån”(Pikas, 1989 s 101).

Pikas menar att när man satt sig in i dessa metoder var för sig kan man mycket
väl skifta mellan dem vid behandlingen av ett mobbningsfall. Pikas skriver vidare
att STm är att föredra vid lättare fall och med yngre elever. GBm är lämpligare i
de högre åren och i allvarligare mobbningsfall. Pikas skriver mycket utförligt om
de båda metoderna. På grund av utrymmesskäl sammanfattar vi hans metoder



och rekommenderar läsning av Pikas bok ”Så bekämpar vi mobbning i skolan”
(1989) för utförligare beskrivning.

Förberedelserna för de enskilda samtalen ser likadana ut för de bägge metoderna.
Läraren som bestämt sig för att ha enskilda samtal med de involverade eleverna
ska samla in så mycket information som möjligt inom en rimlig tid, genom att
samtala med alla vuxna som kan ha sett något angående fallet. Det gäller att få
fram en klar bild av fallet och vilka som misstänks vara inblandade i mobbningen.
Ifall eleverna själva anmäler ett fall är det viktigt att man som lärare låter eleverna
berätta och själv inte fråga så mycket. Vidare ska man berätta för eleverna att man
tänker ta itu med problemet men inte berätta sin tillvägagångsstrategi. Pikas tycker
inte att det är nödvändigt att meddela föräldrar om mobbningen eftersom det är
ett krävande arbete som troligen går ut över arbetet.

Om STm skriver Pikas bland annat att metoden inte bygger så mycket på
tillsägelsens styrka som på lärarens-terapeutens auktoritet som eleverna
accepterat. Om en suggestiv tillsägelse misslyckas är det svårt att lyckas vid ett
senare tillfälle, vilket gör att detta innebär ett risktagande. Om läraren tror sig
lyckas med denna metod bör han/hon använda den. STm har som syfte inte bara
att få mobbningen att upphöra utan även att få mobbarna att hjälpa offret mer
aktivt. Pikas poängterar dock att man bör vara nöjd om man lyckas med det
förstnämnda. Pikas skriver att det vanligtvis kan räcka med en vänlig men
bestämd markering att mobbningen är fel för att eleven ska förvandlas till
lärarens-terapeutens medhjälpare. Detta fungerar bäst i de yngre åldrarna.

GBm är en säkrare men långsammare metod. Den bygger på att läraren-
terapeuten och eleven tillsammans känner ett gemensamt bekymmer för det
aktuella fallet. Till en början är det främst lärarens-terapeutens bekymmer, men
blir även elevens under samtalets gång. Pikas framhåller att det är eleven som
främst ska komma till tals.

Pikas skiljer mellan fyra moment i samtalen med mobbarna i STm och mellan fem
moment med mobbarna i GBm. Han betonar att man inte ska gå vidare till nästa
moment förrän det föregående har fullföljts. Pikas ger en utförlig beskrivning till
varje moment både var det gäller agerande och uttryckande.
Vi väljer att redovisa endast nyckelreplikerna vid de olika momenten i de enskilda
samtalen med mobbarna.

STm     GBm
   1           1     ”Jag är här för att jag har hört talas om att ni varit lite hårda mot
                         Kent.”

2      2     ”Vad vet du om saken?”



             3     ”Okej. Nog talat om saken.”
   3           4     ”Vad ska vi göra? Vad är ditt förslag?”
   4           5     ”Bra. Vi ses om några dagar. Då får du berätta hur det gått”
(Pikas, 1989 s 115-120).

Vidare skriver Pikas att samtalet med offret bör inledas med en fråga om hur
han/hon mår och avslutas med att förbereda för gruppsamtalet med mobbarna.
Efter de enskilda samtalen ska man hålla uppföljande gruppsamtal, först med de
före detta mobbarna, sedan med det före detta mobboffret och mobbarna
tillsammans. Under samtalet med de före detta mobbarna ska man försöka
förstärka den gemensamma synen, kollektivet ska bekräfta det individerna enats
om. Gruppen ska även göra upp en plan på hur de kan hjälpa offret med att
komma med i gemenskapen. I samtalet mellan offret och gruppen ska de före
detta mobbarna tala först och berätta hur de vill hjälpa offret. Därefter
kommenteras detta utav offret (Pikas, 1989).

Höistad betonar att det åtgärdande arbetet kräver ett genomtänkt arbete och
mycket tid. För att en skola ska kunna åtgärda mobbningssituationer krävs det att
man har en mobbningsorganisation och en handlingsplan till sitt förfogande.

Som vuxen måste man alltid ingripa om man misstänker eller upptäcker att
mobbning förekommer mellan elever. Höistad tar dock upp vissa saker som man
ska tänka på när det gäller mobbning:
-diskutera aldrig en aktuell mobbningssituation i helklass
-ställ aldrig den som mobbar till svars inför hela klassen
-tvinga aldrig elever att umgås med den eleven som ingen vill vara med
-visa aldrig att du ogillar den elev som är utsatt för mobbning
(Höistad, 1994 s 115).

Det är viktigt att många på en skola är delaktiga i mobbningsarbetet, eftersom
detta skapar en större trovärdighet för arbetet. Det är också betydligt lättare att
upptäcka mobbningen om fler är inblandade i arbetet mot mobbning.

Det är mycket positivt att en skola har en specifik organisation mot mobbning.
Höistad beskriver ett arbetssätt som vi nu kortfattat tänker redogöra för :
Det ska finnas ett mobbningsteam och en mobbningsgrupp på skolan.
Mobbningsteamet ska endast bestå av vuxna, det vill säga all slags personal.
Lärare, vaktmästare, lunchpersonal, skolledning, skolsyster med mera, ska alla
vara insatta i mobbningsarbetet eftersom de kommer i kontakt med barnen under
olika omständigheter. En av de inblandade ska bära huvudansvaret för
verksamheten. För att delta i arbetet måste man vara genuint intresserad utav



uppgiften. En annan förutsättning för att verksamheten ska lyckas är att alla i
teamet är väl insatta i hur handlingsplanen ser ut.

I mobbningsgruppen ska både personal och elever ingå i, dock mestadels elever.
Medlemmarnas huvudsakliga uppgift är att meddela mobbningsteamet när de
upptäcker att det förekommer mobbning på skolan. Det är mycket viktigt att
mobbningsgruppen och mobbningsteamet har regelbundna träffar, där de kan
ventilera misstankar om mobbning. Man ska absolut ses omgående i fall det
handlar om akut mobbning. Eleverna som är medlemmar i mobbningsgruppen
ska agera kamratstödjare det vill säga vara aktiva kompisar på skolan, särskilt mot
de som uppfattas som ensamma. En kamratstödjares uppgift är också att hålla
utkik på vad som händer på skolgården och i korridorerna. Om de märker att
något allvarligt inträffar är det deras skyldighet att omedelbart rapportera detta för
mobbningsteamet.

Det är fördelaktigt om kamratstödjarna har relativt hög status bland de andra
eleverna, eftersom de måste inge en viss respekt. För att utmärka sig bland
eleverna kan det vara meningsfullt att de presenterar vad de gör och vad de står
för i samtliga klasser på skolan.

Alla kamratstödjare bör få en utbildning i vad det innebär att vara kamratstödjare.
Detta är nödvändigt för att de ska känna trygghet i sitt ansvar. De behöver
grundläggande kunskaper i hur man kan hantera olika situationer som kan uppstå.
För sammanhållningens skull är det bra om kamratstödjarna lär känna varandra.

När det inträffar en mobbningssituation på skolan ska teamet och gruppen kallas
till sammankomst. All väsentlig fakta måste klargöras, vem mobbar vem och vad
har skett. Det är viktigt att den som angett mobbningen för teamet hålls hemlig.
Aldrig någonsin ska någon obehörig få kännedom om vem som angett
mobbningen.

Den elev som blivit utsatt för övergrepp är i stort behov utav stödsamtal. Dessa
samtal kan exempelvis ledas av en psykolog eller kurator. Lärarens roll i
läkningsprocessen är att försöka stärka elevens status i klassen.
Den som utsatt andra för övergrepp behöver också stöd för att sluta mobba.
En som mobbar har inte alltid förmågan att själv ta i tu med sina trakasserier mot
andra.

Även Höistad går in på samtalsmetodik i åtgärdande syfte. Han anser att den ska
vara klar, tydlig och direkt. Man ska tydligt markera för mobbarna att det som de
gjort är fel och inte får upprepas. Höistad skriver vidare att man som
samtalsledare inte ska sitta med ett skript framför sig när man samtalar med



elever, utan att man måste vara beredd på att kunna improvisera. Höistad
förespråkar individsamtal framför gruppsamtal. Först ska man samtala med
ledaren i mobbningsgruppen.

1. Klargör vad du vet att han har gjort mot offret. Berätta att många har sett och
hört vad som skett.

2. Tala klart och tydligt om vad skolan anser om mobbning.
3. Tala om att skolan tänker göra allt för att få mobbningen att upphöra. Markera

att all personal på skolan har ögonen på honom/henne.
4. Fråga mobbaren vad han/hon tänker göra för att få mobbningen att upphöra.
5. Anteckna mobbarens förslag för att kunna följa upp att de efterlevs.
6. Markera för mobbaren att mobbningsteamet kommer att ha ögonen på

honom/henne.
Avsluta samtalet med att stämma träff dagen efter för att se om förslagen
efterlevs (Höistad, 1994 s 130).

Efter samtalet med ledaren ska man samtala med alla medlöpare, en och en. Man
ska föra samma samtalsteknik med dem som med ledaren.
Höistad understryker att man inte ska låta mobbarna pratas vid före de enskilda
samtalen. Enligt Höistad är det ytterst viktigt att man kontaktar föräldrarna till
samtliga inblandade. Dessa kan hjälpa skolan att stoppa mobbningen genom att
prata med sina barn och stötta dem på bästa möjliga sätt. Skolan ska se hemmet
som en resurs i arbetet mot mobbning.

Höistad betonar även betydelsen av en kontinuerlig uppföljning av varje enskilt
fall (Höistad, 1994).

Aarland ger inga konkreta förslag på hur man kan åtgärda mobbning men han
understryker vikten av att se alla fall som unika. Han skriver att hans erfarenhet är
att många som har i uppgift att hjälpa offer och angripare ofta har en förmåga att
generalisera många fall. Risken finns att man i alldeles för stor utsträckning utgår
från tidigare erfarenheter och upplevelser. Aarland hävdar att man måste ta
hänsyn till en rad olika aspekter innan man börjar behandla en elev. De olika
aspekter man måste utgå ifrån är bland annat bakgrund, personlighet, vad skiljer
detta fall från tidigare liknande fall och hur kan jag utnyttja mina kunskaper för att
hjälpa eleven. Aarland betonar att man absolut inte får dra några förhastade
slutsatser innan man analyserat fallet noggrant (Aarland, 1986).

Sharp & Smith beskriver två åtgärdande metoder i sin bok. De beskriver Pikas
metod ”Gemensamt problem” och en metod som är utvecklad av Barbara Maines
och George Robinson. Den sistnämnde metoden kallas för ”Ingens fel”.
Vi kommer nu kortfattat att beskriva metoden ”Ingens fel”.



Metoden innefattar sju olika steg.

Steg 1: Prata med den mobbade eleven. Diskutera vad eleven känner och försök
att få reda på vilka som utsätter honom eller henne för trakasserier.

Steg 2: Sammankalla samtliga involverade till ett gemensamt samtal.

Steg 3: Beskriv för de inblandade hur den utsatte eleven känner sig. Det är
fördelaktigt att visa teckningar och dikter som den mobbade eleven gjort. Detta
kan få dem att lättare förstå vad den utsatte eleven går igenom. Man får inte döma
eller fördela skuld mellan de som mobbar.

Steg 4: Gemensamt ska man komma fram till en lösning på problemet.
Påvisa att alla är ansvariga för situationen.

Steg 5: Fråga varje enskild elev hur de kan hjälpa den mobbade eleven att må
bättre i skolan. Var försiktig med att konkretisera åtgärderna för mycket.

Steg 6: Låt eleverna försöka genomföra lösningen och bestäm en ny träff.

Steg 7: Träffa varje involverad enskilt efter en veckas tid. Fråga hur lösningen
fungerar. Ta reda på om mobbningen upphört och om den utsatte eleven mår
bättre (Sharp & Smith, 1996 s 106-107).

Sharp & Smith anger en åtgärdande strategi som har i syfte att träna upp
mobbade elevers självförtroende. Åtgärden går ut på att man tillsammans i grupp
med andra som varit och/eller är utsatta för mobbning ska dela med sig av
upplevelser samt förbättra självförtroendet. Syftet når man genom olika väl
genomtänkta övningar som leds av en eller två vuxna. Sharp & Smith beskriver i
sin bok flera olika övningar som vi inte tänker gå in på här
(Sharp & Smith, 1996).

Likheter mellan forskarnas sätt att åtgärda mobbning

Björndell, Olweus, Roland, Pikas och Höistad förespråkar alla enskilda samtal
framför gruppsamtal med samtliga inblandade i ett mobbningsfall. Alla dessa
forskare samt Sharp & Smith är överens om att en uppföljning utav samtalen är
ett måste för att kontrollera att mobbningen verkligen har upphört.

Björndell, Olweus, Roland och Pikas betonar även vikten av att de enskilda
samtalen sker i direkt följd så att de inblandade inte ges tillfälle att talas samman.



Björndell, Roland, Pikas, Höistad och Sharp & Smith poängterar alla att det är
positivt om mobbarna själva får komma fram till konkreta åtgärder för att få slut
på mobbningen samt åtgärder för att få det före detta offret att komma in i
gemenskapen.

Olweus och Höistad anser båda att det är viktigt att kontakta föräldrarna till de
berörda i ett mobbningsfall. Detta anser de är viktigt eftersom föräldrarna kan
vara till stor hjälp för att förbättra situationen. Björndell däremot anser inte att det
är nödvändigt att kontakta mobbarnas föräldrar utan att det är ett beslut som varje
enskild utredare får ta. Pikas åsikt om att ta kontakt med föräldrar vid mobbning
skiljer sig från de andras. Han anser att det inte är nödvändigt att kontakta
föräldrarna eftersom det är ett krävande arbete som troligen går ut över arbetet.

Björndell, Roland, Pikas och Aarland skriver att det är mycket väsentligt att man
som utredare skaffar sig en så tydlig bild av situationen och de involverade som
möjligt vid utredandet av ett mobbningsfall. En klar bild av situationen är
nödvändig för att få bästa möjliga resultat.



Resultatdel

En jämförelse mellan handlingsplanerna vid skola A och B

Definitioner av mobbning

Varken skola A eller skola B definierar mobbning i sina handlingsplaner.

Förebyggande arbete mot mobbning

Skola A har en arbetsgrupp som ansvarar för att det på skolan sker ett aktivt
arbete mot mobbning. I denna antimobbningsgrupp ingår kurator, skolsköterska,
psykolog och lärare. Skola A skriver bland annat att man ska ha regelbundna
klassamtal angående relationer i klassen, omväxlande i stor och liten grupp. Varje
hösttermin genomförs en enkätundersökning bland alla elever i år 2-9. Detta för
att få en uppfattning om mobbningsproblem på skolan. Det är
antimobbningsgruppen och klassföreståndaren som ansvarar för
enkätuppföljningen. Antimobbningsgruppen ansvarar även för informationen om
hur skolan arbetar mot mobbning. Särskilda informationssamtal genomförs i år 4
och 7. Eleverna i år 7 får även skriva kontrakt (se bil. 2) med
antimobbningsgruppen. Dessa kontrakt skall även undertecknas utav föräldrarna.
Det är klassföreståndaren som ansvarar för att nya elever informeras om skolans
antimobbningsarbete. (Skola A:s handlingsplan se bil. 2)

Skola B har i sin handlingsplan en rubrik som heter ”Förebyggande regler på våra
skolor”. (se bil. 3) Där står det att de vuxna på skolan ska sträva efter att vara
goda förebilder för eleverna. Personalen ska säga till barnen att de ska berätta för
någon vuxen om de eller någon annan blir mobbade. Man skall aldrig låta eleverna
välja lag eller grupp själva. Man skall inte heller tillåta kommentarer och miner när
någon säger eller gör något. Det är även lärarnas ansvar att skapa lektioner där
positivt klimat framkallas. Eleverna tillåts heller inte att dela ut inbjudningskort till
fester i klassen, där inte alla är bjudna. På rasterna skall det alltid finnas
rastvakter. Skolan skall även sträva efter att det finns mycket att göra ute på
skolgården. De poängterar även att man ska reagera och stanna upp när elever
bråkar även om de säger att det är på skoj och säga till dem. ”Vi skojar inte så på
vår skola”. Skolan skall aldrig visa någon film, teater eller dylikt där någon
mobbas eftersom barn kan ta efter det de ser. De skriver även att de ska ha
regelbundna kontakter med bussentreprenörer.
( Skola B:s handlingsplan se bil. 3) Skola B tar även upp i sin handlingsplan att
lärarlaget ansvarar för att en temadag mot mobbning genomförs en dag per läsår.



Skola B har regelbundna kompissamtal som ska vara strukturerade, schemalagda
inom klassen. En gång per termin genomför man en elevenkät som sedan följs
upp av respektive klassföreståndare. I klasserna år 2-6 ska elevskyddsombud
utses, två stycken i varje klass. Dessa ska utbildas i början av varje läsår. Skola B
tar också upp att föräldrarna skall informeras vid föräldramötena om arbetet mot
mobbning.

Likheter mellan skolornas förebyggande arbete

I handlingsplanerna framgår det att både skola A och skola B har regelbundna
klassamtal om relationer i klassen. Båda skolorna genomför också
enkätundersökningar för att upptäcka mobbning. Skola A genomför
enkätundersökningen varje hösttermin medan skola B genomför den varje termin.
Båda skolorna poängterar vikten av att informera föräldrarna regelbundet om
mobbningsarbetet på skolorna.

Åtgärdande arbete mot mobbning

Skola A skriver att all personal på skolan som upptäcker mobbning är skyldig att
åtgärda detta. I handlingsplanen poängterar de att man ska vända sig till skolans
antimobbningsgrupp ifall man inte är säker på hur man ska handla vid ett fall. Om
mobbning uppstår skall man, samtala med alla inblandade. En bedömning får
göras om samtalen skall ske enskilt, i grupp eller i helklass. Varje mobbningsfall
måste följas upp med regelbundna samtal för att få kontroll över situationen. Man
tar även kontakt med de inblandade elevernas föräldrar.

Skola B arbetar enligt ”Farstamodellen”. Modellen beskrivs inte närmare i
handlingsplanen. Vid upptäckten av ett mobbningsfall ska man ta reda på så
mycket fakta som möjligt av situationen. Enskilda samtal med offret och
mobbarna. Skolsköterskan skall informeras av lärarlaget. Om det inte går att lösa
fallet ska man kontakta de inblandades föräldrar.

Skola B tar upp vad man skall göra som elev och förälder om man upptäcker
mobbning. Som elev ska man gå till en vuxen på skolan. Som förälder ska man i
första hand vända sig till klassläraren. I andra hand kan man vända sig till
skolsköterskan eller skolledningen.

Likheter mellan skolornas åtgärdande arbete



Den enda likheten mellan skola A:s och skola B:s åtgärdande arbete, som framgår
i handlingsplanen, är att man ska ha samtal med alla de inblandade vid en
mobbningssituation

Likheter mellan skolornas handlingsplaner och forskarnas syn

Förebyggande arbete

I skola A:s och B:s handlingsplan står det under förebyggande insatser att det är
skolans ansvar att regelbundet ägna tid åt att samtala om relationer i klassen. De
flesta forskare är överens om att man ska avsätta regelbunden tid till att samtala
kring klassklimatet och relationer.

Båda skolorna utför regelbundna enkätundersökningar för att få en uppfattning
utav mobbningsproblemen på skolan. Horning skriver att man kan utföra
anonyma lägesenkäter för att avslöja om mobbning förekommer mellan vissa
elever.

I handlingsplanen i de båda skolorna står det även att skolan skall ha särskilda
informationssamtal för både elever och föräldrar där man informerar om
mobbningsarbetet på skolan. Olweus och Höistad poängterar hur väsentlig
kontakten mellan hem och skola och att det är viktigt att informera föräldrarna om
mobbningsarbetet.

Skola A och B har som avsikt att engagera elevskyddsombud i ett aktivt
mobbningsarbete. Staff, Sharp & Smith och Widerberg skriver om
elevskyddsombud i det förebyggande arbetet.

I handlingsplanen framgår det att skola A låter sina elever i år 7 skriva under
kontrakt med antimobbningsgruppen som även ska skrivas under utav
föräldrarna. Horning, Staff och Widerberg tar alla upp hur positivt det är att
använda sig utav kontrakt i mobbningsarbetet.

I skola B:s handlingsplan poängterar man att man alltid ska ha rastvakter när
eleverna har rast och att man ska sträva efter att det finns mycket olika aktiviteter
på skolgården. Olweus och Höistad tycker att det är viktigt med ett väl
fungerande rastvaktsystem och Olweus och Sharp & Smith understryker vikten
av många aktiviteter på skolgården. Skola B tar i sin handlingsplan upp att man
ska skapa lektioner för ett positivt klimat i klassen. Olweus och Höistad skriver
att det är positivt med olika typer av aktiviteter som utvecklar en god klasskänsla.



I skola B:s handlingsplan för förebyggande arbete mot mobbning står det att man
som vuxen på skolan ska sträva efter att vara goda förebilder.
Aarland understryker att man som lärare aldrig får glömma att man ständigt verkar
som förebild för eleverna.

Skola B har även en punkt där det står att de skall ha återkommande kontakter
med bussentreprenörer för att upptäcka mobbning. Detta tar Widerberg upp i sin
bok.

Åtgärdande arbete

Ingen utav skolorna beskriver närmare hur de går till väga när de upptäcker ett
mobbningsfall. Skola A skriver att en bedömning för varje enskilt fall får göras
om samtalen skall ske enskilt, i grupp eller i helklass. Vid osäkerhet hur man ska
handla står det att man ska man vända sig till skolans antimobbningsgrupp. Skola
B använder sig utav ”Farstamodellen” som inte beskrivs närmare i
handlingsplanen. ”Farstamodellen” förespråkar enskilda samtal med samtliga
involverade. Detta gör de flesta forskare vid åtgärdandet utav mobbning.

Skola B skriver att man inledningsvis bör ta reda på så mycket fakta som möjligt
om fallet. Detta överensstämmer väl med Björndell, Roland, Pikas och Aarlands
syn på mobbning. De anser att man som utredare bör skaffa sig en tydlig och klar
bild av situationen.

Skola A skriver i sin handlingsplan att de skall ta kontakt med samtliga inblandade
elevers föräldrar vid upptäckten av mobbning. Skola B skriver att de endast
kontaktar föräldrarna om inte skolans insatser hjälper eller om mobbningen
återkommer. Olweus och Höistad tycker att man ska kontakta samtliga
inblandades föräldrar vid mobbning medan Pikas inte anser att det är nödvändigt.

Skola A betonar att de har uppföljningssamtal med samtliga inblandade med syfte
att få kontroll över situationen. Detta är något som majoriteten av forskarna
förespråkar.

I båda skolornas handlingsplaner står det att samtal ska ske med samtliga
inblandade i ett mobbningsfall. Detta hävdar även de flesta forskare.

Reflektioner
Vi tycker inte att någon utav skolornas handlingsplaner är tillräckligt utförliga. Vi
tror att de kan vara svåra att förstå för en utomstående till exempel för en
förälder. De flesta föräldrarna vet förmodligen inte hur ”Farstamodellen”
fungerar. Vi tycker att båda skolorna bör utforma handlingsplanerna på ett



tydligare sätt. En annan brist tycker vi är att båda handlingsplanerna saknar
definitioner av mobbning, detta för att alla på skolan ska veta hur skolan
definierar mobbning. Vi tycker också att skolorna bör ha med hur de går tillväga
ifall mobbningen inte upphör efter deras insatser. Detta är något som vi hoppas
att varje skola har diskuterat och därför bör det framgå i handlingsplanen.

Resultat av enkätundersökning

Att besvara enkäten tog ungefär 15-20 minuter i samtliga klasser. Majoriteten utav
enkätsvaren var inte svårförståeliga utan de flesta av eleverna använde sig utav
liknande svarsformuleringar. Detta gjorde att det inte var några svårigheter med att
sammanställa resultatet.

Överlag tog det längre tid för flickorna att svara på enkäten än för pojkarna.
Flickornas svar var generellt sätt mer omfattande och utförligare än pojkarnas. I
år 4 märktes det att de inte uppfattade frågorna lika bra som de övriga klasserna.
Detta märktes bland annat på att flera behövde hjälp med att förtydliga frågorna.
Vissa elever angav mer än ett svarsalternativ. De siffror som vi satt inom parentes
efter varje punkt visar hur många elever som angav det svarsalternativet.

År 7

Totalt svarade 17 elever i år 7, varav 7 flickor och 10 pojkar.

1a) Känner du någon som är eller har blivit mobbad?
Alla flickor i år 7 kände någon som är eller har blivit mobbad.
3 utav 10 pojkar kände någon som är eller har blivit mobbad.

1b) De 10 elever i år 7 som kände någon som är eller har blivit mobbad
      angav följande orsaker till varför han/hon är eller blev mobbad.

n yttre avvikelser såsom glasögon, kläder (4)
n offrets personlighet t.ex. stöddig, dryg, blyg (4)
n annorlunda (3)
n dåliga skolprestationer (1)



n offret vågar inte säga ifrån, markera sin gräns (1)
n vet ej (1)
n n mobbaren/mobbarna är avundsjuk på offret (1)

2)  Följande orsaker nämnde eleverna när vi frågade dem varför man
    mobbas.

n för att man vill visa sig tuff (7)
n mobbaren/mobbarna är avundsjuka på offret (4)
n själva rädda för att bli utsatta (4)
n stör sig på offret (3)
n maktbehov (2)
n yttre avvikelser hos offret (2)
n man mobbar för att man själv är osäker (1)
n dåliga skolprestationer (1)
n avreagera sina problem på andra (1)
n man mobbar för att man själv blivit utsatt för mobbning (1)

3) Eleverna angav följande svar på vad skolan gör för att motarbeta
mobbning.

n informationssamtal/gruppdiskussioner (6)
n elevskyddsombud (5)
n rastvakter (5)
n mobbningsgrupp (4)
n försöker åtgärda vid eventuella mobbningsfall (3)
n enkätundersökning för att upptäcka mobbning (1)
n föräldragrupper (1)

4)  Eleverna skrev att de skulle vända sig till följande person/personer om
    de upptäckte mobbning på skolan.

n lärare (12)
n kompisar (2)
n ingen (2)
n kurator (1)
n föräldrarna (1)
n elevskyddsombud (1)
n mobbningsgruppen (1)



År 6

Totalt svarade 18 elever på enkäten, varav 11 flickor och 7 pojkar.

1a) Känner du någon som är eller har blivit mobbad?
4 utav 11 flickor kände någon som är eller har blivit mobbad.
Ingen pojke sa sig känna någon som är eller har blivit mobbad.

1b)  De 4 elever i år 6 som kände någon som är eller har blivit mobbad
       angav följande orsaker till varför han/hon är eller blev mobbad.

n annorlunda (2)
n vet ej (1)
n offret är inte omtyckt (1)

2) Följande orsaker nämnde eleverna när vi frågade dem varför man
    mobbas.

n stör sig på offret (4)
n annorlunda (4)
n för att man vill visa sig tuff (2)
n vet ej (2)
n yttre avvikelser hos offret (1)
n mobbaren/mobbarna är avundsjuk på offret (1)
n man mobbar för att man själv är osäker (1)

3) Eleverna angav följande svar på vad skolan gör för att motarbeta
    mobbning.

n informationssamtal/gruppdiskussioner (9)
n vet ej (5)
n försöker åtgärda vid eventuella mobbningsfall (4)
n n elevskyddsombud (3)

4)  Eleverna skrev att de skulle vända sig till följande person/personer om
    de upptäckte mobbning på skolan.

n lärare (18)



n elevskyddsombud (4)
n kompisar (2)
n någon som offret har förtroende för (1)
n föräldrar (1)

År 4

Totalt svarade 24 elever i år 4 på enkäten, varav 13 flickor och 11 pojkar.

1a) Känner du någon som är eller har blivit mobbad?
5 flickor utav 13 kände någon som är eller har blivit mobbad.
2 pojkar utav 11 kände någon som är eller har blivit mobbad.

1b) De 7 eleverna i år 4 som kände någon som är eller har blivit mobbad
       angav följande orsaker till varför han/hon är eller har blivit mobbad.

n vet ej (4)
n annorlunda (2)
n yttre avvikelser (1)

2)  Följande orsaker nämnde eleverna när vi frågade dem varför man
mobbas.

n man mobbar för att man har det svårt hemma (8)
n vet ej (7)
n för att man vill visa sig tuff (4)
n man mobbar för att man själv blivit utsatt för mobbning (3)
n offret kommer från ett annat land (2)
n avreagera sina problem på andra (2)
n annorlunda (1)
n yttre avvikelser hos offret (1)
n mobbaren söker uppmärksamhet (1)



3)  Eleverna angav följande svar på vad skolan gör för att motarbeta
    mobbning.

n vet ej (18)
n informationssamtal/gruppdiskussioner (3)
n n försöker åtgärda vid eventuella mobbningsfall (3)

4)  Eleverna skrev att de skulle vända sig till följande person/personer om
    de upptäckte mobbning på skolan.

n lärare (16)
n vuxen (7)
n kompisar (3)
n vet ej (1)
n föräldrar (1)

Reflektioner
Det enda svaret som uppfattades som lite diffust var att flera av eleverna skrev att
en orsak till att den de kände var mobbad berodde på att han/hon är
”annorlunda”. Ordet annorlunda har eleverna inte preciserat men förmodligen
innebär det yttre avvikelser och/eller offrets personlighet.

Jämförelser mellan de olika klassernas enkätsvar

Fråga 1a ”Känner du någon som är eller har blivit mobbad?”
I samtliga klasser var det procentuellt sätt fler flickor än pojkar som kände någon
som är eller har blivit mobbad. Det var i år 7 som det var procentuellt sätt flest
flickor och pojkar som kände någon som är eller har blivit mobbad.

I år 7 var det 57% som angav att de kände någon som är eller har blivit mobbad.
100% utav flickorna och 30% utav pojkarna.

I år 6 var det 22% som angav att de kände någon som är eller har blivit mobbad.
36% utav flickorna och 0% utav pojkarna.

I år 4 var det 29% som angav att de kände någon som är eller har blivit mobbad.
38% utav flickorna och 18% utav pojkarna.

Totalt var det 36% av alla eleverna som kände eller har känt någon som är eller
har blivit mobbad.



Fråga 1b ”Varför tror du att han/hon är eller blev mobbad?”
I samtliga klasser uppkom ordet ”annorlunda” på frågan: Varför tror du att
han/hon är eller blev mobbad? I alla klasser fanns det elever som inte visste
anledningen till varför han/hon blev mobbad, men i år 4 fanns det flest elever som
inte visste och färst i år 7. I år 7 och 4 angavs yttre avvikelser som orsak till
varför han/hon blev mobbad, vilket inte angavs i år 6.

Fråga 2 ”Varför tror du att man mobbas?”
I år 6 och 4 finns det elever som inte visste varför man mobbas medan i år 7
visste alla någon anledning till varför man mobbas. I alla klasser angav flera elever
att en av orsakerna till varför man mobbas är att man vill visa sig tuff inför andra.
Yttre avvikelser är också en orsak som angavs i samtliga klasser.

Fråga 3 ”Vad gör din skola för att motarbeta mobbning?”
I år 6 och 4 på skola B fanns det flera elever som inte visste vad skolan gjorde
för att motarbeta mobbning. Flertalet av de elever som inte visste vad skolan
gjorde gick i år 4 (18 utav 24). Till skillnad från år 7 och 6 visste inga elever i år 4
att skolan hade elevskyddsombud.

I alla klasser angav elever att skolan har informationssamtal/gruppsamtal i klassen
för att motarbeta mobbning. I alla klasser angavs också att skolan försöker
åtgärda vid eventuella mobbningsfall.

I år 7 angavs flest alternativ till hur skolan motarbetar mobbning.

Fråga 4 ”Vem skulle du vända dig till om du upptäckte mobbning på
skolan?”
I samtliga klasser svarade de flesta eleverna att de skulle vända sig till en lärare
ifall de upptäckte mobbning på skolan. I samtliga klasser angavs även kompis
och förälder som personer som man skulle vända sig till när de upptäcker
mobbning.

Jämförelser mellan elevernas enkätsvar och skolornas handlingsplaner

Skola A år 7
Ingen utav eleverna i år 7 angav att de inte visste vad skolan gör för att motverka
mobbning. Flera elever på skola A angav att skolan ägnar sig åt
informationssamtal/gruppdiskussioner för att motarbeta mobbning. I skola A:s
handlingsplan står det under de förebyggande insatserna att det ligger på varje



klassföreståndares ansvar att regelbundet ägna tid till att samtala om relationer i
klassen.

Flera elever är även medvetna om att elevskyddsombud är en del utav skolans
arbete mot mobbning. I handlingsplanen står det att skolan har för avsikt att
engagera skolornas elevskyddsombud i antimobbningsarbetet under läsåret
98/99.

Eleverna nämnde också mobbningsgruppen som en del i mobbningsarbetet.
Antimobbningsgruppen nämns ett flertal gånger i skolans handlingsplan.

Några elever tog upp att skolan försöker åtgärda vid eventuella mobbningsfall. I
handlingsplanen framgår det att varje personal på skolan som får kännedom om
ett mobbningsfall är skyldig att åtgärda detta.

En utav eleverna i år 7 skrev att skolan har enkätundersökningar för att upptäcka
mobbning även detta framgår tydligt i handlingsplanen.

Det enda som eleverna inte tog upp som står i handlingsplanen var att man på
skolan skriver kontrakt med antimobbningsgruppen i år 7.

Reflektioner
Vi tycker att det framgår av vår empiriska undersökning att eleverna i år 7 på
skola A är väl medvetna vad skolan gör för att motarbeta mobbning. Alla elever
angav mer än ett alternativ till hur skolan arbetar med mobbning. Vi har
kännedom om att skola A arbetar mot mobbning i betydligt större omfattning än
vad som framgår i deras handlingsplan.

Skola B år 6
Några elever angav att de inte visste vad skolan gör för att motarbeta mobbning.

Flera elever på skola B i år 6 angav att skolan ägnar sig åt
informationssamtal/gruppdiskussioner för att motverka mobbning. I skola B:s
handlingsplan står det att skolan skall ha strukturerade, schemalagda samtal inom
klassen. Det framgår att dessa klassamtal ska vara regelbundna och gärna
inspirerade av Lars Edlings bok ”Kompissamtal”.

Några elever nämnde att skolan försöker åtgärda vid eventuella mobbningsfall. I
handlingsplanen står det att lärarlaget arbetar enligt ”Farstamodellen” vid
åtgärdandet av mobbningssituationer.



Några utav eleverna är också medvetna om elevskyddsombudens funktion i
mobbningsarbetet. I handlingsplanen skriver man att det ska finnas två stycken
ombud i vardera klass och att de ska utbildas varje läsår.

Av elevernas enkätsvar i år 6 framgick det inte att skolan även har temadag mot
mobbning samt elevenkäter för att upptäcka mobbning.

Samtliga elever i år 6 skrev att de skulle vända sig till en lärare ifall de upptäckte
mobbningen på skolan. I skola B:s handlingsplan står det att man som elev ska
vända sig till lärare eller annan vuxen om man upptäcker mobbning på skolan.

Reflektioner
Vi blev förvånade över att fem stycken elever inte var medvetna om vad skolan
gör för att motarbeta mobbning. Detta blev vi eftersom vi vet att
klassföreståndaren arbetar mycket aktivt för att motverka mobbning i olika
former.

Skola B år 4
Majoriteten i år 4 visste inte vad skolan gör för att motverka mobbning. Ett fåtal
nämnde informationssamtal/gruppdiskussioner som ett led i skolans
förebyggande och åtgärdande arbete. Som vi tidigare nämnt framgår det i skola
B:s handlingsplan att läraren skall ha regelbundna kompissamtal i klassen.

Några elever angav också att skolan försöker åtgärda vid eventuella
mobbningsfall. Alla elever utom en visste vem de skulle vända sig till om de
upptäckte mobbning på skolan. De flesta angav att de skulle vända sig till en
lärare eller någon annan vuxen, vilket de uppmanas till i handlingsplanen.

Reflektioner
Vi tycker att det känns lite oroväckande att majoriteten utav eleverna inte är
medvetna om skolans arbete mot mobbning. Detta tror vi emellertid kan bero på
att vi genomförde enkäten i en klass som är relativt ny på skolan.

Jämförelser mellan forskarna och elevernas syn på vilka barn som blir
mobbade

Flera utav eleverna trodde att den som de kände blev mobbad för att han/hon är
annorlunda. Denna teori överensstämmer på forskarna Sharp & Smiths som
skriver att barn som av någon anledning upplevs som annorlunda löper större risk
för att bli mobbade.



Flera utav barnen angav också yttre avvikelser som en faktor till att vissa blir
mobbade. Detta överensstämmer inte med Björndell och Höistad som menar att
yttre faktorer såsom kläder och hudfärg har liten betydelse för mobbning.
Höistad skriver att yttre faktorer endast används som en undanflykt för att
mobba. Pikas har gjort en undersökning där han frågat eleverna varför de
mobbar. Han skriver att eleverna alltid anger yttre orsaker till att någon blir utsatt
för mobbning.

En del elever tar även upp att offrets personlighet kan vara en utlösande faktor till
att mobbning uppstår. De flesta utav forskarna anser att offrets personlighet har
stor betydelse för att mobbning ska uppstå exempelvis anger de dåligt
självförtroende, ängslighet och blyghet som utlösande faktorer. Flera utav
eleverna nämnde att offret mobbas på grund av att han/hon är stöddig eller dryg.
Flera forskare tar upp det provocerande mobboffret det vill säga barn som
provocerar fram mobbning med sina negativa handlingar.

En utav eleverna tar också upp att anledningen till den han/hon kände blev
mobbad är för att han/hon inte kunde markera sin gräns och inte våga säga ifrån.
Denna uppfattningen överensstämmer med flera forskares.

En annan elev tar upp dåliga skolprestationer som en orsak till att bli mobbad.
Roland tar upp att elever som blir mobbade presterar sämre i skolan än
genomsnittet. Sharp & Smith skriver att elever med särskilda behov befinner sig i
riskzonen för angrepp.

Reflektioner
Det var uppenbart att de äldsta eleverna hade de mest förnuftiga tankarna om
varför man blev mobbad. Deras tankar var de som mest överensstämde med
forskarnas teorier. Många yngre elever angav att de inte visste varför den/de som
de kände blev utsatt för mobbning. Vi tror att det är vanligt förekommande att
barn men även vuxna tror att yttre avvikelser är den största orsaken till att man
blir mobbad, detta är något som forskarna inte stödjer.

Jämförelse mellan elevernas och forskarnas syn på varför man mobbas

Många elever ansåg att orsaken till att man mobbas är för att man vill visa sig tuff
inför andra. Detta överensstämmer med Pikas elevundersökningar där eleverna
angav psykiska orsaker som till exempel ”den som mobbar vill visa sig tuff”.

Flera elever skrev att svårigheter i hemmiljön kan vara en av orsakerna till varför
man mobbas. Höistad och Aarland skriver båda att en destruktiv hemmiljö kan



orsaka aggression hos barn som i sin tur går ut över andra svagare barn. Eleverna
tog också upp att man mobbar för att avreagera sina problem på andra.

En del elever tog upp att man mobbas för att offret anses som annorlunda. Pikas
skriver att elever som uppfattas som avvikande mer än ”normala” råkar ut för
kompisarnas testningar och därför ligger i riskzonen för mobbning. Aarland tror
att mobbning kan uppstå på grund av förändringar i miljön. Exempelvis kan
elever som kommer från andra länder upplevas som ett hot då de upplevs som
”annorlunda”.

En elev trodde att man mobbar för att man vill ha uppmärksamhet utav andra i sin
omgivning. Aarland hävdar att elever som mobbar ofta gör det därför att de
söker någon slags uppmärksamhet. Behovet av uppmärksamhet är ofta följden
utav dåliga skolprestationer och socialt oaccepterat beteende. Vidare skriver
Aarland att mobbare är elever som presterar under genomsnittet i skolämnen. En
elev nämnde att han/hon trodde att dåliga skolprestationer kan var en orsak till
varför man mobbas.

Eleverna nämnde ett antal faktorer som de ansåg var orsakerna till varför man
mobbas som inte forskarna nämner till exempel avundsjuka på offret, för att man
själv är rädd för att bli utsatt, yttre avvikelser hos offret, osäkerhet och mobbar
för att man själv blivit utsatt.

Reflektioner
Vi blev en aning överraskade över hur väl elevernas tankar om varför man
mobbas överensstämmer såpass väl med forskarnas teorier. Detta kan bero på att
skolorna idag behandlar ämnet mobbning i stor omfattning. Även på denna fråga
var det de äldre elevernas uppfattning som bäst överensstämde med forskarnas
teorier.

DISKUSSION

Mobbning är ett samhällsproblem som berör alla människor, både barn och
vuxna. Detta är ett problem som måste tas på största allvar, särskilt inom skolans
värld. Varje år utsätts nämligen 100 000 barn för olika övergrepp i skolan.

Vi har studerat åtta forskares definitioner av mobbning under arbetets gång.
Dessa skiljer sig åt bland annat när det gäller om mobbning kan utövas av en
enskild mot en enskild. Av Rolands, Olweus och Widerbergs definitioner framgår
det att de anser att mobbning även kan vara negativa handlingar mellan enskilda.
Björndell, Pikas och Höistad är de forskare som hävdar att mobbning endast kan
utföras av en grupp. De definitioner som vi föredrar är Olweus och Widerbergs.



De menar att mobbning kan utföras av både grupper och enskilda individer mot
både en eller flera upprepade gånger. Vi anser att Staffs definition ”när någon far
illa” är den mest diffusa och otydliga definitionen.

Vi har också erhållit värdefull kunskap om kännetecken hos både offer och
mobbare. Att mobboffren i allmänhet har negativ självbild, upplevs som ängsliga,
osäkra, inte har någon nära vän och har nära relationer till sina föräldrar är
exempel på kännetecken hos offren. Att mobbarna ofta är aggressiva till sin
personlighet, positivt inställda till våld och har något kyligare relation till sina
föräldrar än genomsnittet är exempel på kännetecken hos mobbarna. Denna
kunskap är relevant då vi som lärare ska upptäcka och motverka mobbning.

Aarland är den av forskarna som mest betonar lärarens roll i mobbningsarbetet.
Han säger att läraren har det stora ansvaret för klassklimatet och interaktionen
mellan eleverna över lag. Han påstår till och med att läraren kan vara den främsta
orsaken till att mobbning förekommer i en klass. (Aarland, 1986) Höistad
påpekar att en av faktorerna till att mobbning uppstår är att läraren inte tar
mobbningen på allvar.(Höistad, 1994) Vi tycker att dessa teorier om lärarens roll
är mycket intressanta och väsentliga att ha med sig då vi själva ska vara
verksamma lärare. Vi är medvetna om att läraren har en stor roll när det gäller
klassklimatet och att man måste se allvarligt på varje mobbningssituation.

Flera utav forskarna och eleverna tar upp att hemmiljön kan vara en av orsakerna
till att mobbning uppstår. Till exempel Höistad och Aarland betonar att en
destruktiv hemmiljö kan orsaka aggression hos barn som i sin tur går ut över
svagare barn. I vår enkätundersökning angav även flera barn dålig hemmiljö som
en av orsakerna till varför man mobbas. Att hemförhållandena ofta inverkar i
mobbningssituationer är positivt att ha kunskap om som lärare.

Vi har kommit till insikt om att det förebyggande arbetet mot mobbning har en
avgörande betydelse för minimeringen av mobbning. Mer långsiktigt tjänar man
på att ha ett seriöst och väl genomtänkt förebyggande arbete på skolan.
Regelbundna klassamtal där man diskuterar relationer, klimatet i klassen,
inträffande händelser, etik och moral är något som samtliga forskare anser vara av
stor vikt i det förebyggande arbetet. Detta är något som vi själva insett betydelsen
av. Ett nära samarbete mellan personal, föräldrar och elever i mobbningsarbetet
tror vi kan ha en avgörande betydelse för ett lyckat resultat. Pikas tycker inte att
det är nödvändigt att meddela de inblandade elevernas föräldrar då det är ett
krävande arbete som tar mycket tid. (Pikas, 1989) Vi tycker att man måste
kontakta samtliga av de inblandade elevernas föräldrar eftersom de har rätt att få
veta vad som händer deras barn men också för att de inte ska få reda på
situationen på omvägar. Vi tror att man  har stor hjälp av ett öppet klimat mellan



skola och hem.

När det gäller det åtgärdande arbetet är det viktigt att man som utredare skapar
sig en så klar bild av situationen som möjligt innan man börjar att samtala med
mobbarna. Detta för att undvika eventuella missförstånd och för att få ett bra
resultat. Efter att vi studerat de olika forskarnas teorier har vi kommit fram till att
vi föredrar individuella samtal med samtliga involverade framför gruppsamtal. Vi
tror liksom Pikas att gruppsamtal oftast förstärker mobbarnas samhörighet istället
för att nå fram till en lösning. Vi tycker att utredaren ska besluta sitt handlande
efter varje enskild situation, beroende på hur allvarligt fallet är. En uppföljning
utav ett mobbningsfall är alltid ett måste för att verkligen se till att mobbningen
upphört.

Vi anser att det är beklagligt att handlingsplanerna som vi studerade saknade
definitioner om vad mobbning är. Att inte ha en gemensam definition tror vi kan
leda till svårigheter för de som arbetar på skolan då man inte är säker på vad som
är mobbning. Vad är skillnaden mellan en konflikt och mobbning? Detta är ett
exempel på ett problem som kan uppstå vid saknaden av en gemensam definition.
En annan svaghet i de båda handlingsplanerna är att de inte beskriver hur de går
tillväga ifall deras åtgärder inte hjälper. Detta tycker vi ska finnas med i
handlingsplanen för att alla ska vara medvetna om hur man går tillväga. Några av
forskarna nämner hur de tycker att man skall handla när skolans åtgärdande
arbete inte ger något resultat, till exempel nämner Olweus att man måste överväga
att flytta de aggressiva eleverna till en annan klass eller skola. (Olweus, 1991) Vi
anser att båda skolorna borde ha mer utförliga handlingsplaner eftersom
utomstående kan ha svårigheter med att förstå innehållet i handlingsplanerna.
Skola B skriver till exempel att de arbetar enligt ”Farstamodellen” men vi tror att
majoriteten av föräldrar inte har kunskap om vad den innebär.

Enligt Olweus undersökning (1991) är det mer vanligt förekommande att
mobbning sker i de lägre åren. Undersökningen visar att mobbning är tre gånger
vanligare i år tre än i år nio. Detta förvånade oss eftersom vår undersökning och
våra erfarenheter inte överensstämmer med denna teori. I vår empiriska
undersökning visade det sig att det var flest elever i år 7 som kände någon som är
eller har blivit mobbad. Våra egna erfarenheter säger oss också att mobbning
förekommer i lika hög grad i de högre åren som i de lägre. Skillnaden som vi
upplever den är att mobbningen blir mindre synlig i de högre åren. Det fysiska,
synliga våldet avtar medan det psykiska, osynliga våldet dominerar. Olweus
undersökning säger också att pojkar mobbar mer än flickor. I vår undersökning
framkom det att det var flest flickor i samtliga klasser som kände till mobbning.
Detta kanske beror på att flickor i allmänhet är mer uppmärksamma, men också
för att flickor inte deltar i mobbning i lika stor utsträckning som pojkar och därför



ser mobbningen ur en betraktares perspektiv. Enligt Roland är den som mobbar
inte alltid medveten om att hans/hennes handlingar betraktas som mobbning. Att
Olweus undersökning visar att pojkar mobbar mer än flickor kan också bero på
att flickornas mobbning i allmänhet är mer indirekt såsom utfrysning och
ryktesspridning och då svårare att upptäcka.

I vår enkätundersökning kom vi fram till att 36% av samtliga elever som
besvarade enkäten kände någon som är eller har blivit mobbad. Det man kan
fundera över är hur varje elev som besvarade enkäten definierar mobbning.
Vi övervägde att ha med en fråga där eleverna skulle beskriva vad de anser att
mobbning är, men på grund av svårigheterna med att sammanställa alla elevers
svar beslöt vi oss för att bortse från denna fråga. Vi tycker att det skulle ha varit
intressant och mer givande att ha undersökt fler skolors handlingsplaner och fler
elevers syn på mobbning men på grund av tidsbegränsning var detta omöjligt.
Däremot är vi nöjda med att vi valde att studera många forskares syn på
mobbning eftersom det är positivt att se mobbningsproblemet ur flera olika
perspektiv.

I detta arbete har vi analyserat och tolkat tio forskares böcker, två skolors
handlingsplaner och elevernas enkätsvar. Vi har under arbetets gång försökt att
göra vårt yttersta med att tolka dessa rätt men möjligheten finns dock att andra
skulle tolka det på annat sätt. Vi känner dock att vi har fått stor insikt om
mobbningsproblemet och att vi kommer att ha stor nytta utav kunskaperna vi
erhållit i vårt framtida yrke som lärare.

Vi tycker att det skulle vara intressant att få göra en mer omfattande empirisk
undersökning, där även lärarnas syn på mobbning framkommer. Vi känner också
att det skulle vara givande att studera skillnaderna mellan pojk-och
flickmobbning.
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