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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar problematiken kring flickors mobbning vilken många gånger är mycket svår att
upptäcka. Det redogörs inte för hur man skall åtgärda och förebygga mobbning, koncentrationen ligger istället
på hur man skall upptäcka den många gånger dolda psykiska mobbningen bland flickor.

I litteraturgenomgången finns sammanfattat vad FN:s barnkonvention står för och vad den har för betydelse
gentemot Sveriges lagar och förordningar beträffande barn. Vidare nämns flera olika forskares definitioner om
vad mobbning är samt vad som kännetecknar  plågare och offer.

I resultatet redovisas en enkätundersökning gjord i år 5 samt sex stycken djupintervjuer med flickor ur samma
klass beträffande flickors mobbning. Flickorna fick besvara frågor som: Varför blir man mobbad, Varför
mobbar man, Så här tror jag att en eller flera flickor mobbar en eller flera andra flickor.

I resultatdiskussionerna bearbetas enkätsvaren och intervjusvaren vilka också i viss mån jämförs med olika
forskare och deras teorier. Vi har bland annat kommit fram till att man som lärare måste vara mycket
uppmärksam och misstänksam för att man överhuvudtaget skall få syn på flickors mobbning.

Nyckelord
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BILAGOR

1 Bakgrund

När FN:s generalförsamling den 20 november 1989 antog konventionen om bar-
nets rättigheter och Sverige som ett av de första länder i världen ratificerade
konventionen skapades en utopi för hur barn i vårt land och barn i hela världen
ska ha det (Barnkommittén, 1997).

Mobbning är ett problem i skolan och i hela samhället. I den svenska skolan blir
100 000 elever mobbade (Olweus, 1991). Att bli mobbad under sin skoltid är
något som kommer att påverka individen för resten av livet. Att som barn bli
utsatt för kränkningar av vad slag det än må vara är något som inte får före-
komma. Vi som vuxna i skolan måste agera på ett sådant sätt att mobbning hind-
ras och stoppas. Ett första steg i detta förutom förebyggande åtgärder blir att
upptäcka mobbningen som finns.

En erfarenhet från flickmobbning säger oss att flickor lätt kan frysa ut en annan
flicka ur gruppen. Den utfrysta kan få vara med och leka exempelvis "mamma,
pappa, barn" men hon får rollen som hund. En hund som man både kan förnedra
och förtrycka och vars roll i leken egentligen bara finns till, dels för att dölja
mobbningen för vuxna och dels för att övriga flickor ska kunna utöva sin makt
över den drabbade. Den utfrysta får vara med och skoja ibland, på nåder, när det
passar de andra. Hon kan aldrig vara säker på att bli accepterad, hon känner sig
hela tiden underlägsen och mindre värd gentemot de andra, dag efter dag, år ef-
ter år.

För att man skall kunna upptäcka mobbningen måste man veta hur den ser ut
samt veta var den förekommer. När vi tidigare läst litteratur som berör området
mobbning har vi uppmärksammat att tyngdpunkten i böcker och forskning ofta
ligger på den fysiska mobbningen. Flickors mobbning kan gestalta sig på många
olika sätt som i flera avseenden ofta skiljer sig från de sätt som pojkar mobbar
och mobbas på. Olweus (1991) säger att fysisk mobbning är vanligast bland
pojkar medan flickors mobbning oftast är av mera psykisk karaktär. Att det är
skillnad mellan flickors och pojkars mobbning vet vi, både utifrån egna och
andras erfarenheter. Vi vill med detta arbetet fokusera på flickors mobbning.

Vi har tidigare, under våren 1999 i kursen Barn med sociala och emotionella
problem, skrivit en tvåpoängsrapport som behandlade mobbning i ett mera all-
mänt perspektiv. I rapporten fokuserade vi på hur man ska arbeta för att före-
bygga och åtgärda mobbning i skolan. När vi skrev denna rapport upptäckte vi
hur pass lite som står att finna om flickor mobbning. Vi bestämde oss redan då
för att skriva ett examensarbete där vi endast skulle fokusera på flickors mobb-
ning. Vi väljer alltså här att inte skriva någonting om hur forskarna anser att man
ska åtgärda och förebygga mobbning.
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Den som vill läsa om hur mobbning förebyggs och åtgärdas hänvisas till böcker
i litteraturlistan. Vi vill göra en forskning med kvalitativ ansats där vi genom att
skriva detta examensarbete bidrar till att flickors mobbning uppmärksammas
och synliggörs.

2 Syfte

Vi läser dagligen i tidningarna om hur utbredd mobbningen är i svenska skolan.
Larmrapporter visar att mobbningen blir grövre och att skolorna blundar för
problematiken, vilket vi också har uppmärksammat under praktikperioder och
under andra besök i skolor. Som färdiga lärare ser vi det som mycket viktigt att
ha goda kunskaper om mobbning. Ett syfte med examensarbetet är att försöka
reda ut vad mobbning är, vad några forskare och lagar säger. Detta gör vi för att
skapa viss förståelse och bakgrund till vårt huvudsyfte med examensarbetet.
Vårt huvudsyfte med detta examensarbete är att ta reda på hur flickors
mobbning kan se ut. Vi vill med arbetet komplettera den kunskap om flickors
mobbning som vi läst i litteraturen genom att göra egna undersökningar med
elever i år 5. Vidare vill vi lära oss hur man kan upptäcka flickors mobbning
samt var den kan förekomma.

2.1 Frågeställningar

Med utgångspunkt i våra syften har vi valt följande frågeställningar:
- Hur har en del forskare definierat mobbning?
- Vad kan mobbning vara?
- Vem kan bli offer?
- Hur kan flickors mobbning se ut?
- Var kan flickors mobbning förekomma?
- Hur kan man upptäcka flickors mobbning?
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3 Litteraturgenomgång

Vi har läst en mängd för ämnet relevant litteratur. Då det finns en uppsjö av
böcker som handlar om mobbning har det varit omöjligt för oss att fördjupa oss i
alla. Vi har i böckerna letat efter fakta som berör våra problemformuleringar. I
de böcker vi har haft tillgång till, finns inte alls mycket fakta kring flickors
mobbning. Vi har verkligen ansträngt oss för att hitta mer information om flick-
ors mobbning än vad vi har funnit, dels genom att söka i böcker, men även ge-
nom att söka på internet och i andra tidigare skrivna rapporter som behandlar
mobbningsproblematiken. Vi har kommit till insikt om att det finns väldigt lite
skrivet om just flickors mobbning. De böcker vi har använt oss av är de böcker
som har funnits tillgängliga för oss på bibliotek samt på BRIS. För att underlätta
för läsaren väljer vi att alternera mellan att använda orden mobbare och plågare
synonymt samt att använda orden mobbad och offer synonymt. Plågare och offer
är terminologi som vi har tagit från Olweus material. Olweus och Pikas är de två
forskare som framträder tydligast i den litteratur som finns inom mobbningsom-
rådet.

3.1 FN:s barnkonvention

FN:s konvention om barns rättigheter är det dokument som antogs av FN den 20
november 1989 för att ge alla världens barn en bättre och tryggare uppväxt
(bilaga 1). FN:s konvention om barns rättigheter ratificerades i Sverige den 2
september 1990. I och med att Sverige som ett av de första länderna i världen
bekräftade konventionen så började arbetet med att förvekliga målsättningarna i
den. Sverige hade två val, antingen att inkorporera konventionen eller att trans-
formera den. Att inkorporera konventionen skulle innebära att Sverige skulle
anta den som en lag ovanpå alla andra svenska lagar. Detta skulle innebära att
allt som står i barnkonventionen skulle behöva tolkas in i minsta detalj. Ett ex-
empel på detta är att när det i artikel 3 står att barnets bästa alltid ska komma i
främsta rummet måste man, i varje enskild situation, tolka och värdera vad bar-
nets bästa är just då just där. Detta tolkande skulle bli en oerhört tidskrävande
uppgift där många människor och instanser skulle tvingas till att komma över-
ens.

Det val Sverige gjorde var att transformera konventionen. Att man transformerar
konventionen innebär att man ständigt ser över de lagar som redan finns i landet.
Man anpassar lagarna och gör ändringar för att passa de mål och syften som
finns i barnkonventionen. Denna process är ständigt fortgående och gör att kon-
ventionen blir mindre känslig för godtyckligt tolkande.
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Godtyckligt tolkande kunde ha blivit fallet om konventionen hade inkorporerats.
Anledningen till detta är att barnkonventionen är skriven på ett sätt som ska
passa alla länder i världen och den kan tolkas på många olika sätt. Genom
omarbetningar i lagar som rör barn blir konventionens budskap tydligt och
medborgarna i landet vet vad som gäller.

Då FN:s barnkonvention är uppdelad på artiklar som kan tolkas på olika sätt be-
roende på att den ska passa för alla världens länder, är det viktigt att vi i Sverige
tolkar den på ett sätt som passar oss här. FN:kommissionen har till uppgift att
granska de olika nationernas sätt att följa barnkonventionen. Då Sverige är ett
rikt i-land ställer den mycket höga krav på oss när det gäller att följa barnkon-
ventionen, den lägger också in vida tolkningar i de olika begreppen.

De olika artiklarna i barnkonventionen ska sättas in i sitt sammanhang och ska
inte tolkas var och en för sig som lösryckta delar. Artiklarna bygger på varandra
och förstärker helhetsbudskapet om barns rätt. Artikel 2, 3, 6 och 12 är grund-
pelarna i barnkonventionen. Dessa handlar om Icke-diskriminering, barnets
bästa, rätt till liv och överlevnad samt åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd.

Då FN:s barnkonvention är ratificerad i Sverige grundar sig samtliga lagar och
styrdokument som gäller barn, det vill säga alla individer i landet som är under
18 år, på det som står i barnkonventionen. Skollagen är bara ett exempel på en
lag som har ändrats för att passa barnkonventionen, en annan följd av barnkon-
ventionen är att arbetsskyddslagen gäller i skolan såväl för lärare som för elever
(Barnkommittén, 1997).

3.1.1 Styrdokument och lagar

I Sveriges lagar står ingenting om mobbning men i brottsbalken står följande:

3§5 Den som tillfogar annan person kroppsskada… döms för
misshandel till fängelse i högst 2 år eller om brottet är ringa, till
böter eller fängelse i högst sex månader. Lag 1998:393
(Sveriges Lagar, 1999, s 1511).

5§3 Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller
beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom,
dömes, …, för förolämpning till böter.

Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst
sex månader (Sveriges lagar, 1999, s 1512).

12§1 Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men
för annans rätt därtill, dömes för skadegörelse till böter eller fängelse
i högst sex månader (Sveriges lagar, 1999, s 1516).
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I skollagen kapitel 1 § 2 står att läsa:

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och
respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom
skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka
alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska
beteenden. Lag (1997:1212) (www.skolverket.se, 1999).

I Lpo 94 läser vi att:

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga
till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling
skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tenden-
ser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet
och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och
aktiva insatser (Lpo 94, 1998, s 5).

Vidare:

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna
ramar ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och
utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka
alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska
beteenden bland elever och anställda (Lpo 94, 1998, s 18).

3.2 Definitioner av mobbning

I litteraturen inom området finns det en mängd olika definitioner på mobbning.
Det är svårt att dra gränsen för vad som är mobbning och vad som inte är det.
Forskarna är till viss del oense. De använder olika definitioner när de ska be-
skriva mobbning men deras grundinställning till problematiken visar sig dock
vara relativt likartad. En skiljeväg är den mellan Olweus och Pikas, Olweus
anser att det kan vara en eller flera som blir mobbade medan Pikas anser att bara
en individ i taget kan vara utsatt i en mobbningssituation. Nedan redovisas en
rad olika definitioner som belyser vad mobbning kan vara.

Dan Olweus, professor vid universitetet i Bergen, har gett en begreppsförklaring
som är vanligt förekommande i litteratur som berör området. Hans definition har
inspirerat många andra i deras tankar kring mobbning.
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                  En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en
viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer
(Olweus, 1991, s 4).

I formuleringen negativa handlingar ingår både fysiska, psykiska och verbala
övergrepp. Mobbning kan ske mot enskilda individer eller mot en mindre grupp
(Olweus, 1991).

Anatol Pikas, docent i pedagogik och psykologisk pedagogik vid Universitet i
Uppsala, definierar mobbning på följande sätt:

Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller
psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen som riktas
mot en enskild individ i underläge av en grupp vars medlämmar
förstärker varandras beteende i interaktion (Pikas, 1987, s 42).

Zelma Fors, psykolog och psykoterapeut med många års erfarenhet av arbete
med barn och ungdomar skriver i sin bok Makt maktlöshet, mobbning:

I mobbningen har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll
över offret. I mobbningen förekommer negativa handlingar från plågaren
mot offret i avsikt att skada offret. Dessutom förekommer de negativa handling-
arna upprepade gånger och över en längre tid (Fors, 1995, s 1).

Erling Roland skolforskare och anställd vid Stavanger lärarhögskola skriver i sin
bok Mobbning att man ofta definierar mobbning som gruppvåld mot enskilda
personer men att han vill använda sig av följande definition:

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

Christer Olsson, legitimerad psykolog och kurator, ger en mera känslomässig
definition på vad mobbning är:

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

Janne Staff, före detta polis och brottsförebyggare, säger att:

Mobbning är när någon far illa. Man kan aldrig sätta en gräns mellan
vad som är mobbning och vad som inte är det. Olika individer tål olika
mycket och mobbning drabbar mycket olika (Staff, 1997, s 13).



10

Gunnar Höistad, före detta barnombudsman i Uppsala, beskriver mobbning:

En grupp som trakasserar en eller flera (Höistad, 1994, s 41).

Mobbning är enligt Peter-Paul Heineman, radio- och skoldoktor, en i grupp
uppkommen rörelse, som innebär att alla går till angrepp mot en ( Björk, 1995).
Fors beskriver Heinemans tolkning av fenomenet som: Gruppvåld - psykiskt och
fysiskt - mot en person (Fors, 1993).

Mobbning är en aggressiv företeelse som pågår under en längre period. Mobb-
ning är ett fysiskt och/eller psykiskt beteende vars huvudsyfte är att åsamka nå-
gon skada. Beteendet som oftast är avsiktligt grundar sig i en önskan av makt
och kontroll hos plågarna och i situationen har offret svårt att försvara sig (Sharp
& Smith, 1994).

Enligt Gunilla O. Björk, specialist i klinisk och pedagogisk psykologi verksam
vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg, utgör mobbning en serie kränk-
ningar där varje kränkning är en sorts inkompetensförklaring. Mobbning utgår
från en känsla av osäkerhet i gruppen där plågaren kan utnyttja denna osäkerhet
till sin fördel genom att få makt. I skolan pågår hela tiden sociala spel där elever
söker bekräftelse. Inkompetensförklaringen gäller det aktuella spelet och att
följa dess regler. Man måste följa spelets regler för att få vara med (Björk,
1999).

3.3 Beskrivning av mobbningsbeteenden

Det är viktigt att skilja på konflikter och mobbning. I konflikter är båda parter
jämbördiga i förhållande till varandra. Vid konflikter finns, som vid mobbning,
fientlighet mellan individerna men vid en konflikt har de inblandade ändå en
jämbördig relation. I en mobbningssituation är det fråga om snedfördelning be-
träffande kontroll och styrka där plågaren har övertaget och är den som har
makten (Fors, 1995, Olweus, 1991).

Vid skolmobbning är det vanligast att det rör sig om ett ensamt offer som mob-
bas av en eller flera andra individer. Oftast är det en individ som initierar och
styr mobbningen, till sin hjälp har han eller hon en eller flera medlöpare. Dessa
medlöpare handlar ofta som ledaren säger utifrån sin egen rädsla för att själva
bli mobbade (Olweus, 1991).
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Mobbning kan delas upp i direkt mobbning och indirekt mobbning. Direkt
mobbning karaktäriseras av att attacken mot offret sker jämförelsevis öppet. Di-
rekt mobbning kan delas upp i fysisk mobbning där slag och sparkar förekom-
mer och/eller när någon stjäl eller förstör saker från offret. I begreppet direkt
mobbning inkluderas även verbal mobbning. Vid verbal mobbning plågas offret
med kränkningar och påhopp som exempelvis glåpord och öknamn (Sharp &
Smith, 1994, Olweus, 1991).

Indirekt mobbning är när offret blir socialt trakasserat till exempel genom ute-
slutningar, utfrysning, ryktesspridningar mm. Denna form av mobbning är
mindre tydlig än den direkta mobbningen.

Olweus använder uttrycket negativa handlingar i sin definition av mobbning.
Negativa handlingar kan förklaras enligt följande; En negativ handling är när
någon åsamkar eller försöker åsamka en annan person skada eller obehag.
Denna handling kan utföras som hot, hån och andra verbalt obehagliga angrepp.
Negativa handlingar i form av fysisk kontakt kan vara att någon sparkar, slår,
nyper, knuffar eller håller fast någon mot dennes vilja. Förutom fysiska och ver-
bala påhopp kan negativa handlingar också vara att plågaren gör grimaser och
fula gester eller genom att han eller hon vänder ryggen till offret eller ignorerar
honom eller henne i syfte att såra eller irritera (Olweus, 1991).

När ett mobbningsbeteende väl är etablerat i en grupp kan det vara väldigt sub-
tilt och ogreppbart. Det räcker ofta med en blick för att offret ska känna sig un-
derlägsen plågarna (Sharp & Smith, 1994).

Om man som vuxen närmar sig en misstänkt mobbningssituation kan man ofta
få misstanken bekräftad eller förkastad. Fortsätter aktiviteten, grälet eller dylikt,
även när den vuxne kommer inom syn- och hörselavstånd för barnen är situatio-
nen säkert ingen mobbningssituation. Upplöses dock aktiviteterna på ett lugnt
och stilla sätt så fort den vuxne närmar sig ska man vara på sin vakt (Roland,
1983).

3.4 Förekomst av barnmobbning i Sverige

Förekomsten av mobbning i Sverige har noga kartlagts av Dan Olweus. 1983-84
genomförde han den hittills största undersökningen av mobbningens förekomst i
Sveriges grundskola. Han ansvarade för en enkätundersökning som 17 000 ele-
ver i åk 3-9 deltog i. De städer som deltog var Göteborg, Malmö och Västerås.
Olweus hade tidigare genomfört en liknade undersökning fast i större skala i
Norge 1983.
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Enligt Olweus har det visat sig att omkring 15% av alla elever i grundskolan på
ett eller annat sätt är inblandade i mobbning, antingen som offer, cirka 9%, eller
som plågare, cirka 7 %. Mindre än 2 % av eleverna som deltog i undersökningen
var både offer och plågare. 1 av 20 elever i grundskolan är involverade i mobb-
ning av mera allvarlig karaktär minst en gång i veckan. Om man tittar på alla
årskurser i grundskolan så är det mest vanligt att det är pojkar som är plågare,
cirka 9 % av alla pojkar, siffran för alla flickor är cirka 3 %. Fördelningen mel-
lan kön på offren är ganska jämn. Förekomsten av mobbning är tre gånger van-
ligare i år 3 än i år 9, den minskar stegvis. På högstadiet består mobbningen av
mera psykiska än fysiska inslag om man jämnför med mobbningen i de lägre
årskurserna, där fysisk mobbning är det vanligaste.

Enligt Olweus resultat är mobbning lika vanligt förekommande på landsbygden
som i tätorterna. Klassens och skolans storlek spelar heller ingen roll beträffande
mobbningens förekomst (Olweus, 1991, 1999).

3.4.1 Samtal till BRIS om mobbning

1998 inkom mer än 1400 samtal till barnens hjälptelefon som handlade om
mobbning. Det var drygt 11% av alla de statistikförda samtal som registrerades
och visade på en ökning med 21% jämfört med 1997. I 87 % av fallen är det
skolkamrater som står för mobbningen. I 2 % av samtalen är det läraren som
mobbar och i lika många är det plågaren själv som ringer. Statistiken visar att i
42 % av fallen finns barn av båda könen med i mobbningen, i 38 % av fallen är
det endast pojkar som är förövare och i 20 % av fallen är det endast flickor som
plågar.

Många barn som ringer till BRIS vittnar om att de har plågats länge. Ensamhet
och utsatthet kombinerat med rädsla har gjort att de inte har vågat berätta. Vid
nästan alla mobbningssamtal återger barnen att de har berättat om mobbningen
för vuxna inom skolan utan att bli trodda. Samtalen till BRIS visar att mobb-
ningen i skolan avtar med barnens stigande ålder.

Av samtalsstatistiken från BRIS – vuxentelefon, en linje som vuxna kan ringa
till och fråga om barn, framgår att 135 samtal, 7,8 % handlade om mobbning,
kamrat- och skolproblem. Samtalstypen har mer än fördubblats under de senaste
åren (BRIS-rapporten,1998).
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3.5 De barn som är offer

Det är aldrig offrets fel att han eller hon blir mobbad. Vad han eller hon än gör
så är det inte acceptabelt att på något sätt mobba eller kränka densamme. Alla
människor har rätt att vara den han eller hon är utan att riskera att bli mobbad
(Olweus, 1999, Olson, 1998 m.fl.).

Offret är ofta ängsligt, känsligt, tystlåtet och nedvärderar sig själv. Han eller hon
upplever sig ofta som dum och misslyckad. Den mobbade drar sig undan vid
angrepp och gråter lätt. Offret har ofta en negativ inställning till våld och har få
eller inga vänner i skolan. Han eller hon har ofta positiva förhållanden till sina
föräldrar och är sällan aggressiva och retsamma i sitt beteende (Olweus, 1991,
Horning).

Pikas menar att det är svårt att diagnostisera offrets personlighet statiskt. Han
menar att det är svårt att säga om offer generellt sett har och alltid har haft en
ängslig personlighet eller om ängsligheten är en konsekvens av mobbningen.
Orsak och verkan gäller även för det provocerande offret, kanske är det så att
när mobbningen mot en viss elev redan är i gång så uppfattar plågarna den-
samme som provocerande och irriterande vad han eller hon än gör (Pikas, 1987).

Olweus beskriver vidare en mera nyanserad bild av offren då han delar mobb-
ningsoffren i två huvudkategorier, det passiva eller undergivna mobboffret och
det provocerande mobboffret. Det passiva offrets personlighet stämmer väl
överens med det som skrivits i stycket ovan. Rent generellt sett kan man säga att
det passiva mobboffret på något omedvetet sätt signalerar sin oförmåga och
känslighet till presumtiva plågare.

Det provocerande mobboffret är mindre vanligt, de utgör cirka 20-25 % av
mobboffren. Dessa barn är ofta lättretade och försöker ofta fruktlöst att ge igen
när de blir attackerade. De är många gånger klumpiga, okoncentrerade, rastlösa,
omogna och uppfattas många gånger av omgivningen som besvärliga. Några
betecknas som hyperaktiva. Dessa provocerande offer är på grund av sitt uppträ-
dande ofta mindre omtyckta även av vuxna. De försöker även att mobba de ele-
ver som är svagare än de själva. Karaktäristiskt för dessa provocerande offer är
att trakasserierna ofta bedrivs av merparten av  klassen och inte bara av en liten
grupp elever (Olweus, 1999).
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De provocerande offren kan delas upp i fyra grupper:
• De som inte har någon annan identitet än att identifiera sig själva som offer
• De som söker omgivningens, främst de vuxnas, medlidande, att vuxna ska

tycka synd om dem
• De som saknar sociala koder och helt enkelt inte vet hur man ska vara och

agera
• De barn som har någon form av funktionsstörning och är så kallade bråkiga

barn och som därför utestängs från gemenskapen (Pedagogisk uppslagsbok,
1996).

3.6 De barn som är plågare

De barn som är plågare har oftast ett aggressivt beteende både gentemot kamra-
ter och vuxna samt en positiv inställning till våld. Plågarna har ofta en positiv
självbild och ett behov av att dominera andra. Plågaren har dessutom högre sta-
tus än offret i barngruppen. Många gånger har plågaren svårt att tåla hinder och
misslyckanden och blir ofta hetsig och impulsiv. De framstår som tuffa och har
bristande förmåga att visa medkänsla och empati. De har dessutom svårt att un-
derordna sig regler (Horning, Olweus, 1991, 1999).

Den många gånger vanliga uppfattningen om att plågaren i grunden har dåligt
självförtroende och under ytan är ängslig och osäker stämmer inte alls med
Olweus forskning. Han menar att plågaren har ett medelgott självförtroende och
kännetecknas många gånger av att känna ovanligt lite ångest och osäkerhet. Är
plågaren en pojke är han ofta fysiskt starkare än genomsnittet och främst fysiskt
starkare än offret (Olweus, 1991, 1999).

Mobbare som inte får hjälp att komma ifrån sitt negativa beteende löper fyra
gånger större risk än genomsnittet att hamna i klammeri med rättvisan (Olsson,
1998, Olweus, 1991).

Medlöpare är de barn som aktivt eller genom sitt tysta bifall hjälper leda-
ren/ledarna att plåga offret/offren. Dessa barn är fega och vågar inte själva stå
för sin handling. De känner inte att de riskerar något genom sitt agerande och
vågar varken ta ställning för eller emot mobbningen. Finns inte ledaren/ledarna
närvarande kan de mycket väl försöka spela vän med offret/offren. En del agerar
utifrån sin rädsla att själva bli mobbade (Olsson, 1998).



15

3.7 Var mobbningen förekommer

Mobbning sker oftast i skolan, på rasterna. De platser där offret är mest utsatt är
på skolgården, i korridoren och i klassrummet. Speciellt i låg- och mellanstadiet
sker mobbningen på skolgården. Vägen till och från skolan kan också för många
elever utgöra tillfällen där kränkning sker (Sharp & Smith, 1994).

Enligt Olweus forskning är det vanligast att barn mobbas i skolan. Han menar att
det är två till tre gånger så många elever som mobbas i skolan än de som mobbas
på vägen till och från den. 50 - 75 procent av plågandet sker under rasterna på
undanskymda ställen på skolgården eller i korridorer och dylikt. Elever kan,
även under lektion, utsättas för mobbning om inte läraren eller den vuxne är
uppmärksam på mobbningstendenser. Då mycket av mobbningen sker i skolan
är det viktigt att skolans personal tar sitt ansvar. Skolledning och personal måste
aktivt bekämpa mobbning genom såväl förebyggande åtgärder samt aktivt
handlande när mobbningssituationer framkommer. Mobbning kan förekomma så
tidigt som i förskolan. Andra platser och sammanhang där mobbning sker kan
vara på lekplatser, fritidsgårdar och i idrottssammanhang (Olweus, 1999).

3.8 Orsaker till mobbning

Faktorer i miljön har noga undersökts för att ge kunskap om dess betydelse för
mobbningens förekomst samt uppslag till hur mobbningen kan förebyggas och
åtgärdas. Som vi tidigare nämnt har varken skolans eller klassens storlek rele-
vant betydelse för mobbningens förekomst eller den form den yppar sig i. Inte
heller visar forskarnas undersökningar på någon tendens till att mobbningen
skulle vara ett storstadsproblem. Ett klart samband som finns att skåda när det
gäller mobbning är det mellan lärartäthet under raster och frekvensen av mobb-
ning. Ju färre rastvakter desto mera mobbning förekommer.

Yttre kännetecken och personlighetsegenskaper hos offer och plågare samt
eventuella skillnader mellan deras individuella miljöer, hemma, i skolan etc. har
undersökts. Dessa undersökningar har gett underlag vid kartläggning över hur
det kommer sig att mobbning uppstår. Olweus menar att barn, när de blir tillfrå-
gade, ofta anger yttre orsaker såsom fetma, rött hår, glasögon etc. till att någon
blir mobbad. Forskning av två större grupper av pojkar visar dock att det inte
finns några betydande yttre avvikelser hos offren i jämförelse med andra.
(Olweus, 1991).
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Pikas säger att de som är offer för mobbning ofta anger yttre orsaker till att de
blir mobbade. Yttre orsaker kan enligt offren vara att han/hon är tjock, har glas-
ögon, omoderna kläder etc. Vid en djupare diskussion med exempelvis en tera-
peut framkommer dock ofta att mobbningen grundar sig i offrets personlighet
som exempelvis att han/hon är larvig eller barnslig. Många gånger har offret
självt ingen aning om varför just han/hon blir mobbad. Personer som har ett av-
vikande yttre blir många gånger testade av omgivningen (Pikas, 1987).

Aarland talar om social smitta som en kedjereaktion i människans natur att ef-
terlikna aggressivt beteende. När en person angriper någon menar Aarland att
åskådare till detta angrepp får en benägenhet att angripa densamma, det aggres-
siva beteendet i gruppen ökar. Orsaken till detta beteende, tros vara, att åskå-
darna genom att bevittna ett aggressivt beteende hos angriparen ser en belöning
till densamme i form av att denne besegrar offret. Genom att själva gå till an-
grepp ser åskådarna själva möjligheten att få en belöning i form av att segra över
någon annan (Aarland, 1988).

Ett barn som i sin hemmiljö blir bemött av brutalt och kränkande beteende blir
fyllt av inre aggressioner. Barnet vågar inte reagera utåtagerande i hemmet, det
är för farligt, inte heller mot andra vuxna men väl mot de svagare i hans/hennes
omgivning. Barnet blir en plågare som tar ut sina aggressioner på ett offer som
han/hon väljer att plåga (Olweus, 1991, Aarland, 1988).

Det ökande TV- och videovåldet kan också påverka mobbningsfrekvensen och
vara en  anledning till ökningen av aggressivt beteende och våld hos barn
(Aarland, 1988, Olsson, 1998).

3.8.1 Dissonans, fiendebild och förstärkning

Pikas skriver om tre faktorer i mobbningsprocessen. Den första faktorn är disso-
nans som innebär att två intryck inte stämmer överens med varandra. Elever
testar dagligen varandra och man placerar varandra i "fack", exempelvis, snäll
och tyst, svag men snäll osv. Denna sortering sker för att skapa trygghet i grup-
pen. Dissonans inträffar när den snälla och tysta en dag kanske "sticker upp" och
gör sin röst hörd. Gruppen måste då omplacera honom/henne i ett nytt "fack"
genom att testa densamme igen. En del barn sänder ut "dubbla budskap" och är
svåra att placera i "fack", exempelvis lillgammal - ser ut som ett barn men beter
sig som en vuxen, tjock - är ett barn men ser i kroppsformen ut som en vuxen.
Dessa barn ligger i riskzonen för att bli mobbade.
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Den andra faktorn kallar han för fiendebilder. En fritt flytande fiendebild har
potentiella plågare inom sig och det innebär att han eller hon eller de om det är
en grupp ser ner på de potentiella offren eller ser på dem som hot mot gruppen.
Det spelar alltså inte så stor roll vad offren egentligen gör då plågarna redan har
sina mentala fiendebilder klara. Ett potentiellt offer kan när som helst få den
flytande fiendebilden påklistrad på sig och blir då nervärderad och mobbad. Ofta
har det hänt något litet, men ibland är det bara slumpen som avgör vem som
drabbas. En objektiv fiendebild är då ett offer drabbas av gruppens avsky eller
förakt och själv har viss skuld till gruppens attacker. Han/hon har kanske skvall-
rat för läraren eller dylikt. Skulden, anledningen till gruppens attack, kan obser-
veras av en utomstående. Denna fiendebild tar tid att utveckla men skulden hos
offret står inte alls i proportion till den kränkning som påföljande mobbning in-
nebär.

Den tredje faktorn som ska till för att mobbning ska komma till stånd kallar
Pikas för förstärkning av beteende. Förstärkning av beteenden betyder att grup-
pen påverkar varandra genom att uppmuntra negativa beteenden antingen genom
uttalade peppningar eller genom tyst gillande. Förstärkningen kan också ske i
form av grupptryck där en del individer mobbar av rädsla att själva bli mobbade.
Offrets rädsla att bli plågad förstärker mobbarnas tillfredsställelse. Ofta börjar
beteendet som ett skämt men förstärks av gruppen. Barn vill känna gruppens
gemenskap och ofta uppstår ett förvrängt beroendeförhållande mellan plågare
och offer. Offret har identitet som just offer i gruppen och saknar plågarna när
de inte är närvarande och vice versa. Mobbarna drabbas vart efter av mer eller
mindre dåligt samvete men förtränger detta så gott det går (Pikas, 1987).

3.9 Lärarens egenskaper och handlanden

Aarland talar om klassens klimat som grogrund för mobbning. Om läraren upp-
träder på ett tvetydigt och ironiskt sätt kan detta lätt leda till irritation hos ele-
verna och detta i sin tur kan leda till aggressivitet som i sin tur kan leda till
mobbning. En auktoritär lärare som i mobbnings- och konfliktsituationer använ-
der sin makt för att lösa dessa ger eleverna en modell att själva handla efter.
Eleverna gör som läraren gör och använder maktspråket där aggressivt beteende
segrar. Pressen på eleverna att lösa problemen ökar dessutom och det kan tyckas
som om mobbningen eller konflikten är lösta medan de i själva verket fortsätter
fastän mera dolt. En auktoritär lärare som har regler och bestämmelser utan att
eleverna förstår varför bidrar till ett klimat där eleverna inte lär sig att ta ansvar.
Vid brist av ansvarskänsla och förståelse hos eleverna kan mobbning fortgå och
uppstå.
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Om läraren inte ingriper i en konflikt- eller mobbningssituation sänder den-
samme ett dolt budskap till eleverna att han/hon godtar mobbningen. Detsamma
gäller om han/hon visar en överdriven förståelse för de som deltar i plågandet.

Att läraren inte ser alla elever, speciellt de passiva och isolerade, kan lätt bilda
en grogrund för mobbning. Läraren måste fördela sin tid rättvist och rikta sin
uppmärksamhet mot hela klassen för att stämningen i klassen ska bli den bästa.
Läraren ska behandla alla elever likvärdigt i fråga om beröm, kroppskontakt och
dylikt. Detta för att ingen ska bli uppfattad som lärarens gullegris. Läraren måste
dölja sin eventuella antipati för vissa elever. En kollegas opartiska observation
av lärarens undervisning kan hjälpa till för att upptäcka eventuella missförhål-
landen (Aarland, 1988).

3.10 Flickors mobbning

Flickors mobbning präglas mindre av fysiskt våld än pojkars. Flickor använder
sig i stor utsträckning av verbal och indirekt mobbning. Som exempel på flick-
ors mobbning kan nämnas att baktala, manipulera vänskapsförhållanden och
sprida falska rykten. Denna form av mobbning är svårare att upptäcka än den
fysiska direkta mobbningen. Många flickor mobbas ofta av pojkar, men de flesta
flickor som plågar andra har andra flickor som sina offer. Det är inte klarlagt om
det finns någon annan egenskap eller faktor motsvarande plågande pojkars fy-
siska styrka hos flickor (Olweus, 1991, 1999).

Flickor mobbar oftast i grupp och använder sig ofta av indirekta metoder. Denna
mobbning kan vara mycket svår för läraren att upptäcka (Sharp & Smith, 1994).

Fysisk styrka hos plågaren/plågarna spelar inte så stor roll när det gäller flick-
mobbning då denna mobbning oftast är av psykisk karaktär i form av utfrysning
och social isolering (Olsson, 1998).

Enligt BO, barnombudsmannen, är mobbning bland flickor lika omfattande som
mobbning bland pojkar, men den tar sig andra uttryck (BO, 1997).

Höistad skriver att den som har sett mobbning absolut ser skillnad i typ bero-
ende på om det är flickor eller pojkar som plågar. Tjejers mobbning är svårare
att upptäcka än pojkars som är mer högljudd, utåtriktad och tydligare. Många
gånger är det svårt att upptäcka flickors mobbning då plågarna ofta verkar vara
snälla och rara små flickor som aldrig skulle kunna göra en fluga förnär. Tjejer
spelar ut varandra på olika sätt till exempel:
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• Viska om en annan flicka i klassen och göra det så att det syns.
• Sprida rykten om en person för att få de andra på sin sida.
• Anmärka på kläder eller frisyr: "Jag tål henne inte med hennes
      äckliga hår som hon alltid håller på med!" (Höistad, 1994, s 54).

Sammanfattning av litteraturgenomgång

I en mobbningssituation är offret i underläge. Ett offer är vanligast i skolmobb-
ning och det är oftast en plågare som styr de andra. Mobbning kan ske i direkt
form, dvs. relativt öppet i form av fysiska eller verbala påhopp. Den kan även
ske i indirekt form, dvs. sociala trakasserier och denna mobbning är svårare att
upptäcka. Exempel på mobbningsbeteenden kan vara, hot, hån, verbala angrepp,
slag, sparkar, knuffar, nypningar, grimaser, uteslutning mm. Ett etablerat mobb-
ningsbeteende kan vara svårt att upptäcka. Pågående mobbning upplöses ofta
när en vuxen närmar sig aktiviteten.

Olweus gjorde den hittills största undersökningen om mobbning i Sverige 1983-
84. Cirka 15 procent av eleverna är på något sätt inblandade i mobbning på ett
eller annat sätt, aningen som offer eller som plågare. Det är vanligast med pojkar
som plågare. Mobbning är vanligare i lägre än högre stadier, den går också från
att var mer fysisk till att bli mer psykisk ju äldre barnen blir. 11 procent av de
registrerade samtalen till BRIS 1998 handlade om mobbning. De allra flesta
barnen uppgav att de hade berättat om mobbningen för någon vuxen utan att bli
trodda. Samtalen till BRIS visar att mobbningen i skolan avtar med barnens
stigande ålder.

Det är aldrig offrets fel att han eller hon blir mobbad. Det passiva offret är ofta
ängsligt, känsligt och tystlåtet. Han/hon har ofta dåligt självförtroende. Offret
gråter lätt och drar sig undan, har få eller inga kompisar men har ofta en god
kontakt med sina föräldrar. Offrets personlighet kan vara ett resultat av mobb-
ningen. Det provocerande offret är mindre vanligt. Han/hon är lättretad och
upplevs ofta som besvärlig av omgivningen samt försöker ofta ge igen när
han/hon blir mobbad.

Plågarna har ofta ett aggressivt beteende, en positiv syn på våld, en relativt god
självbild samt behov av att dominera andra. Plågaren har relativt hög status i
barngruppen, har svårt att tåla hinder och misslyckanden samt empatisvårighe-
ter. Plågande pojkar är ofta fysiskt starkare än genomsnittet. Mobbare löper
större risk än andra att bli kriminella. Medlöpare är de barn som aktivt eller ge-
nom sitt tysta bifall hjälper ledaren/ledarna att mobba, dessa barn är fega och
ibland själva rädda för att bli mobbade.
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Mobbning sker oftast i skolan. Undanskymda platser på skolgården och i exem-
pelvis korridorer är ställen där mycket mobbning förekommer. Det mesta av
mobbningen sker på rasterna, men är inte de vuxna uppmärksamma på mobb-
ningsbeteenden kan även kränkningar i klassrummet under lektion förekomma.

Varken skolans eller klassens storlek har någon avgörande betydelse vad beträf-
far mobbningens utbredning, inte heller har mobbning visat sig vara ett
storstadsproblem. Forskning har visat att ju färre rastvakter på en skola desto
mer mobbning förekommer där. Barn anger ofta att mobbningen beror på yttre
avvikelser hos offret, men forskning har visat att det oftare har att göra med
faktorer i offrets personlighet. I människans natur ligger att vi gärna gör som
andra. Om någon börjar plåga en annan efterliknar åskådarna det aggressiva
beteendet och denna sociala smitta gör att mobbningen eskalerar. Ett barn som
far illa i hemmiljön kan bli en plågare som tar ut sina egna inre aggressioner
genom att mobba någon annan. TV- och videovåld kan bidra till aggressivt
beteende hos barn.

Dissonans, fiendebild och förstärkning är tre delar som samverkar för att mobb-
ning ska uppkomma. Dissonans, att barn som på något sätt är svåra att placera i
ett särskilt fack, som på något sätt sänder ut dubbla budskap ligger i riskzonen
för att bli mobbade. Fiendebild, att plågarna har sina uppfattningar om potenti-
ella offer klara för sig, minsta lilla småsak eller slumpen kan avgöra när plågan-
det börjar. Ibland kan offret själv ha en oproportionerligt liten skuld i att han/hon
blir plågad. Förstärkning, att gruppen påverkar varandra att plåga mera.

En lärare som uppträder tvetydigt och ironiskt kan bidra till att mobbning upp-
kommer. En auktoritär lärare som har regler och bestämmelser utan att eleverna
förstår varför, bidrar till ett klimat där eleverna inte lär sig att ta ansvar. Vid brist
av ansvarskänsla och förståelse hos eleverna kan mobbning uppstå och fortgå.
Att auktoritärt använda sin makt för att lösa mobbning och konflikter ger ele-
verna en modell att efterlikna. I maktspråket ligger det att aggressivt beteende
segrar. Om läraren inte ingriper i en konflikt- eller mobbningssituation sänder
densamme ett dolt budskap till eleverna att han/hon godtar mobbningen. Att lä-
raren inte ser alla elever, speciellt de passiva och isolerade, kan lätt bilda en gro-
grund för mobbning. Flickor använder sig i stor utsträckning av verbal och
indirekt mobbning ofta av psykisk karaktär i form av utfrysning och social
isolering. Flickors offer är oftast andra flickor. Vissa undersökningar visar att
mobbning bland flickor är lika omfattande som mobbning bland pojkar. Flickors
mobbning är svår att upptäcka. Som exempel på flickors mobbning kan nämnas
att baktala, manipulera vänskapsförhållanden och sprida falska rykten.
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4 Metod

Vår undersökning genomfördes i en år 5 i en skola i en mellanstor stad i syd-
östra Sverige. Klassen består av 22 flickor och 4 pojkar. Då vi i vårt arbete ville
lära oss mer om flickors mobbning valde vi att endast fokusera undersökningen
på tjejerna. Klassen har en estetisk inriktning och de elever som går i klassen har
själva ansökt till skolan. Upptagningsområdet är stort och eleverna har varie-
rande hemförhållanden. Eleverna kommer från många olika skolor och har gått
tillsammans sedan skolstarten i fyran.

Vi började med att skicka ut ett brev till föräldrarna i klassen där vi meddelade
att vi skulle göra en enkätundersökning i hela klassen med påföljande slumpvis
utvalda barnintervjuer. Vi gav föräldrar och barn möjlighet att kontakta oss för
frågor eller för att avböja sig deltagande i vår undersökning. I detta läge var det
ingen som tackade nej till att delta.

Efter att ha läst en mängd litteratur inom det berörda ämnesområdet konstrue-
rade vi en enkät (bilaga 2). Enkäten var uppdelad på 17 obligatoriska och 4 fri-
villiga frågor. Då vi fann det viktigt att alla elever visste vad mobbning var, så
att svaren skulle bli relevanta och jämförbara, valde vi att ha en definition på
mobbning med på enkäten. Den definition vi hade på enkäten var vår egen och
den bygger till stor del på Olweus och lyder: Mobbning är när någon eller
några flera gånger och vid olika tillfällen, blir utsatta för handlingar som
gör att personen eller personerna mår dåligt. Handlingarna kan vara
exempelvis slag, sparkar, utfrysning, att någon eller några säger taskiga
saker eller gör grimaser mm. Det kan vara en eller flera personer som
mobbar .

Vårt syfte med enkätundersökningen i klassen var att få underlag och en nyanse-
rad överblick inför våra kommande fokuserande djupintervjuer med kvalitativ
ansats (Bell, 1995). För att ingen skulle känna sig utanför valde vi att genomföra
enkäten med både flickor och pojkar, även fast vi inte använde pojkarnas svar i
vår analys. Svaren på de flesta enkätfrågorna var konstruerade så att eleverna
skulle rangordna olika svarsalternativ (Bell, 1995). Svarsalternativet "annat"
skulle ej rangordnas och vi redovisar flickornas svar ordagrant under respektive
fråga. De frågor vi använde vid djupintervjuerna (bilaga 3) baserar sig dels på de
resultat vi fick vid enkätundersökningen dels på det vi tillägnat oss vid
litteraturinläsningen.

För att prova om enkäterna och intervjufrågorna var relevanta och lättförståeliga
lät vi några vänner och bekanta titta igenom dem och komma med kommentarer.
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Enkätundersökningen genomfördes tisdagen den 23 november 1999 på förmid-
dagen i hemklassrummet. I enkätunderökningen deltog 21 flickor och fyra poj-
kar, 1 flicka var sjuk. Innan vi delade ut enkäten läste vi upp definitionen på
mobbning samt gav muntliga instruktioner om hur den skulle fyllas i. Vi infor-
merade klassen om att enkäterna skulle behandlas konfidentiellt och bad dem att
fylla i dem enskilt. Vi gjorde enkäten under ledning, det vill säga, vi fanns hela
tiden närvarande i rummet för att svara på eventuella frågor (Bell, 1995). Det
tog ca 20 minuter för eleverna att svara på frågorna.

Under vecka 48, 1999 genomförde vi djupintervjuer med 6 flickor i samma klass
som vi tidigare hade genomfört enkätundersökningen i.

Samma dag som intervjuerna skulle börja informerade vi hela klassen om att det
som eleven berättade för oss skulle behandlas helt konfidentiellt, men att vi var
villiga att delge klassföreståndaren det som kom fram om eleven själv ville det.
Vi hade inte på förhand bestämt vilka flickor vi skulle intervjua utan frågade
slumpvist den som var närmast i korridoren, klassrummet, studiehallen etc. om
hon var intresserad. Två tillfrågade flickor ville inte delta i intervjuerna. Inter-
vjufrågorna utgjorde stommen i intervjun och vi hade dem som utgångspunkt för
att vara säkra på att intervjusituationerna skulle bli likvärdiga.

Under intervjuerna valde vi att föra noggranna anteckningar som vi omedelbart
efter intervjuerna skrev rent på datorn. Anledningen till att vi valde anteckningar
i stället för något AV-material i form av exempelvis bandspelare eller videoka-
mera var att vi ville skapa en så avslappnad och trygg miljö som möjligt för ele-
verna.  AV-material tror vi lätt kunde skapa en tryckt stämning och då ämnet
mobbning i sig kan upplevas som svårt att prata om ville vi på bästa sätt mot-
verka detta.

Vi tog ut eleverna en och en under lektionstid. Platsen för intervjuerna, som tog
drygt en halvtimma i genomsnitt, var en för flickorna välkänd, mindre lokal i
deras skola där vi kunde samtala helt ostört. Vi väljer att kalla flickorna för
Anna, Stina, Lisa, Maria, Åsa och Pia.

Under själva intervjutillfället började vi med att återigen informera flickorna om
att allt som framkom under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Vi poäng-
terade även för flickorna att de var slumpvis utvalda. Detta för att ingen skulle
känna sig utpekad på något sätt. Vi läste upp definitionen av mobbning som vi
tidigare använt oss av vid enkätundersökningen och frågade om flickorna tyckte
att den stämde.
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5 Resultat

Vi väljer, för att göra våra resultat lättöverskådliga, att redovisa en fråga i taget.
Under varje fråga har vi i direkt anslutning en sammanfattning. Vi vill poängtera
att vi är väl medvetna om att underlaget för våra undersökningar är alldeles för
litet för att visa ett för Sverige generellt gällande resultat. Alla elever har tyvärr
inte svarat på alla enkätfrågor och inte heller rangordnat alla alternativen, men vi
har bearbetat resultaten med hänsyn till detta genom att anpassa vår procenträk-
ning utifrån antalet svar per fråga. För att göra våra resultat lättöverskådliga för
läsaren väljer vi att ange rangordningssvaren i procent. Vi vill visa på de tenden-
ser som finns och jämför i viss mån våra resultat med tidigare nämnda forskares.

5.1 Enkätmetod

För att visa hur vi räknade ut resultatet i enkäten väljer vi här att redogöra för
enkätbearbetningen med hjälp av uppgift fem. Genom att göra detta visar vi mo-
dellen för hur vi räknat ut alla rangordningsuppgifter. På uppgift fem fanns fem
olika alternativ på frågan

Så här tror jag att en eller flera tjejer mobbar en eller flera andra tjejer.
Alternativen var:

miner grimaser och blickar
säger taskiga saker
utfrysning, att inte få vara med
slag och sparkar
skitsnack bakom ryggen.

Flickorna rangordnade de olika formerna av mobbning enligt principen att det
mobbningsbeteende de trodde var vanligast hos tjejer markerades med en 1:a,
det mobbningsbeteende som var näst vanligast markerades med en 2:a osv. En
del flickor rangordnade inte alla alternativen utan nöjde sig exempelvis med att
endast markera det mobbningsbeteende de trodde var vanligast och näst vanli-
gast, dvs. de satte bara ut en 1:a och en 2:a. En flicka svarade överhuvudtaget
inte på uppgift fem och markerade inte med några siffror i svarsrutorna. Under
punkten "annat" framkom flera exempel på mobbningsbeteende men dessa
rangordnades inte.

När vi sammanställde resultatet valde vi för att kunna göra enkel procenträkning
att räkna enligt följande: det alternativ som markerats med en 1:a på enkäten
fick fem poäng, det alternativ som markerats med en 2:a fick fyra poäng, det al-
ternativ som markerats med en 3:a fick tre poäng, det som markerats med en 4:a
fick 2 poäng och det som markerats med en 5:a fick 1 poäng. De alternativ som
ej fått någon markering fick noll poäng.
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Vi sammanställde så poängen från enkäterna i en tabell. Vi räknade ihop hur
många poäng varje enskilt mobbningsbeteende, dvs. alternativen i enkäten, hade
erhållit. Därefter adderade vi alternativsummorna och fick på så sätt fram den
totala summan poäng för frågan på enkäten. Alternativsummorna dividerade där
efter en och en med totalsumman för att få fram hur stor del av det totala antalet
mobbningsbeteende som varje enskilt alternativ utgjorde.

5. Så här tror jag att en eller flera tjejer mobbar en eller flera andra tjejer.

miner grimaser och blickar 011013022222251112222 = 34 34/294 = 0,1156 = ca 12 %

säger taskiga saker 052535033344344244434 = 69 69/294 = 0,2347 = ca 23 %

utfrysning, att inte få vara med 045044555553425435543 = 80 80/294 = 0,2721 = ca 27 %

slag och sparkar 033421011111112323115 = 37 37/294 = 0,1258 = ca 13 %

skitsnack bakom ryggen. 024052444435533555551 = 74 74/294 = 0,2517 = ca 25 %

Summa alternativen 294

5.2 Enkätresultat

1. Har Du någon gång blivit mobbad?
10 flickor svarade ja.
11 flickor svarade nej.

Sammanfattning
Cirka 48 % av eleverna uppgav att de någon gång hade blivit mobbade.

2. Har Du någon gång mobbat någon?
2 flickor svarade ja.
19 flickor svarade nej.

Sammanfattning
Drygt 9 % av eleverna uppgav att de någon gång har mobbat.

3. Om Du har blivit mobbad, blev Du mobbad av:
4 flickor svarade av en eller flera tjejer.
3 flickor svarade av en eller flera killar.
3 flickor svarade av både tjejer och killar.



25

Sammanfattning
Mobbningen är ganska jämnt fördelad över könen.

4. Om Du har mobbat någon, var det:
1 flicka svarade en eller flera killar
1 flicka svarade både tjejer och killar

Sammanfattning
Ingenting att kommentera på.

5. Så här tror jag att en eller flera tjejer mobbar en eller flera
andra tjejer:
20 flickor svarade på frågan. De rangordnade tänkbara mobbningsbeteenden
vilka fördelade sig enligt följande:
utfrysning, att inte få vara med ca 27 %
skitsnack bakom ryggen ca 25 %
säger taskiga saker ca 23 %
slag och sparkar ca 13 %
miner grimaser och blickar ca 12 %

5 flickor svarade under "annat" exempelvis:
• tar saker
• att man retas ifall man inte får bra på proven
• man kanske blir retad av att man har glasögon
• tittar i andras ägodelar fas dom inte får

Sammanfattning
Utfrysning, skitsnack och att säga taskiga saker var de klart vanligast sätten att
mobba på.

6. Så här tror jag att en eller flera killar mobbar en eller flera
andra killar:
19 flickor svarade på frågan. De rangordnade tänkbara mobbningsbeteenden
vilka fördelade sig enligt följande:
säger taskiga saker ca 26 %
slag och sparkar ca 24 %
utfrysning, att inte få vara med ca 20 %
skitsnack bakom ryggen ca 16 %
miner, grimaser och blickar ca 14 %
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3 flickor svarade under "annat" exempelvis:
• hittar på löngner om den pesionen
• tar saker

Sammanfattning
Att säga taskiga saker, slag och sparkar samt utfrysning var vanligast.

7. Miner, grimaser och blickar bland tjejer sker:
21 flickor svarade på frågan. De rangordnade tänkbara mobbningsbeteenden
vilka fördelade sig enligt följande:
i klassrummet under rast ca 18 %
på skolgården ca 18 %
i korridoren ca 17 %
i matan ca 14 %
i klassrummet under lektion ca 14 %
på fritiden hemma hos någon ca 11 %
under någon fritidsaktivitet ca 8 %

2 flickor svarade under "annat" exempelvis:
• på bussen
• på andra ställen

Sammanfattning
I skolan, i klassrummet, på skolgården och i korridoren är de platser där denna
mobbning förekommer mest.

8. Miner, grimaser och blickar bland tjejer sker:
När någon vuxen inte finns i närheten svarade 16 flickor
När någon vuxen finns i närheten svarade 0 flickor
Vet ej svarade 5 flickor.

Sammanfattning
Miner, grimaser och blickar sker när vuxna är frånvarande.
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9. Att någon säger taskiga saker bland tjejer sker:
21 flickor svarade på frågan. De rangordnade tänkbara mobbningsbeteenden
vilka fördelade sig enligt följande:
i korridoren ca 20 %
på skolgården ca 19 %
i klassrummet under rast ca 16 %
i matan ca 14 %
i klassrummet under lektion ca 13 %
på fritiden hemma hos någon ca 9 %
under någon fritidsaktivitet ca 9 %

2 flickor svarade under "annat" exempelvis:
• på bussen
• när man ska gå till en kompis t.ex.

Sammanfattning
Att någon säger taskiga saker förekommer främst i korridoren, på skolgården
och i klassrummet under rast.

10. Att någon säger taskiga saker bland tjejer sker:
När någon vuxen inte finns i närheten svarade 16 flickor
När någon vuxen finns i närheten svarade 1 flickor
Vet ej svarade 4 flickor

Sammanfattning
Att någon säger taskiga saker sker främst när ingen vuxen är i närheten.

11.Utfrysning, att inte få vara med bland tjejer sker:
21 flickor svarade på frågan. De rangordnade tänkbara mobbningsbeteenden
vilka fördelade sig enligt följande:
på skolgården ca 24 %
i klassrummet under rast ca 18 %
i korridoren ca 15 %
i matan ca 14 %
på fritiden hemma hos någon ca 12 %
under någon fritidsaktivitet ca 10 %
i klassrummet under lektion ca 7 %

1 flicka svarade under "annat":
egentligen så spelar det ingen roll vart man är, är man mobbad så är man
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Sammanfattning
Det är vanligast att utfrysning sker på skolgården, i klassrummet under rast eller
i korridoren.

12. Utfrysning, att inte få vara med bland tjejer sker:
När någon vuxen inte finns i närheten svarade 11 flickor
När någon vuxen finns i närheten svarade 3 flickor
Vet ej svarade 4 flickor
3 flickor svarade ej på frågan.

Sammanfattning
Utfrysning sker mest när vuxna är frånvarande men många elever vet inte riktigt
eller väljer att inte svara på frågan.

13. Slag och sparkar bland tjejer sker:
17 flickor svarade på frågan. De rangordnade tänkbara mobbningsbeteenden
vilka fördelade sig enligt följande:
på skolgården ca 25 %
i korridoren ca 19 %
i klassrummet under rast ca 17 %
i matan ca 12 %
under någon fritidsaktivitet ca 12 %
på fritiden hemma hos någon ca 11 %
i klassrummet under lektion ca 4 %

2 flickor svarade under "annat":
• på vägen hem
• på stan och andra ställen

Sammanfattning
Flickorna säger att slag och sparkar mest sker på skolgården, i korridoren och i
klassrummet under rast.

14. Slag och sparkar bland tjejer sker:
När någon vuxen inte finns i närheten svarade 13 flickor
När någon vuxen finns i närheten svarade 2 flickor
Vet ej svarade 5 flickor
1 flicka svarade ej på frågan.
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Sammanfattning
Slag och sparkar sker inte ofta när någon vuxen finns där.

15. Skitsnack bakom ryggen bland tjejer sker:
20 flickor svarade på frågan. De rangordnade tänkbara mobbningsbeteenden
vilka fördelade sig enligt följande:
på skolgården ca 19 %
i korridoren ca 19 %
i klassrummet under rast ca 16 %
i matan ca 14 %
i klassrummet under lektion ca 12 %
på fritiden hemma hos någon ca 10 %
under någon fritidsaktivitet ca 10 %
2 flickor svarade under "annat":
• på vägen hem
• på stan kanske

Sammanfattning
Skitsnack sker på skolgården, främst i korridoren och i klassrummet under rast.

16. Skitsnack bakom ryggen bland tjejer sker:
När någon vuxen inte finns i närheten svarade 14 flickor
När någon vuxen finns i närheten svarade 3 flickor
Vet ej svarade 4 flickor

Sammanfattning
Det mesta av skitsnacket sker när vuxna är frånvarande men ibland även när de
är närvarande. Flera elever svarar att de inte vet.

18. Det här ska läraren göra och tänka på för att upptäcka om
någon eller några blir mobbade:
10 flickor svarade på denna öppna fråga. Åsikter som kom fram var att läraren
ska vara mera aktiv och uppmärksam på rasterna. Vidare skriver några att
läraren ska prata mer i klassen om mobbning för att på så sätt komma åt
problemet.
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19. Så här tycker jag att läraren ska göra om han eller hon
upptäcker att någon eller några är mobbade:
10 flickor svarade på frågan och majoriteten tyckte att läraren först ska prata
med offret för att sedan ta kontakt med föräldrar och plågaren. Läraren ska prata
ordentligt med plågaren så att hon/han förstår vad han/hon gör.

20. Hur kommer det sig att det ibland är svårt för vuxna att
upptäcka mobbning?
10 flickor svarade och det som kom fram var att det är svårt för läraren att
upptäcka mobbningen för att de har för dålig koll på rasterna. Lärarna är
stressade och tittar inte ordentligt på vad som sker. När den vuxne kommer i
närheten så upphör mobbningen och därför ser de inte vad som sker. Lärarna
kanske inte tror att mobbningen är så farlig utan att den går över snart. Vuxna
bryr sig inte, de frågar inte hur det är.

21. Övrigt och annat som jag vill skriva om flickors mobbning:
3 flickor svarade
• att våga ringa till bris
• det är tråkigt att mobbning finns

Man går från en kompis då ser man långt borta ett gäng komma. Dom går på
ett brett led så dom täker nästan hela trotoaren. Dom kommer närmare man
kanse har en ryggsäk med ett gosse djur i. Dom kommer och säger "vad har du i
ryggsäken." Då säger man 'ingenting'. Men då har redan dom rykit åt sig
ryggeken och tar upp gosse djuret. Och retar en för att man leker med gossedjur.
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5.3 Intervjuer

På frågan om definitionen på mobbning stämde svarade alla flickor att de tyckte
det, även om Maria tyckte att grimaser inte hörde dit. Här följer svaren från
flickorna som vi väljer att kalla Anna, Stina, Lisa, Maria, Åsa och Pia.

1. Hur kommer det sig att någon blir mobbad eller att någon
mobbar någon?

Anna tror att den som blir mobbad blir det på grund av sitt utseende eller på
grund av sitt beteende. Offret kanske beter sig annorlunda eller exempelvis
pluggar väldigt mycket. Den som mobbar tror Anna har ett svagt självförtroende
och har inte riktigt "hittat sig själv ännu". För att försöka visa sig stark mobbar
plågaren någon som är starkare i sin personlighet än plågaren själv. Plågaren kan
också mobba för att denne är avundssjuk på offret. Avundsjukan kan handla om
många saker, exempelvis materiella ting.

Stina berättar för oss att hon tror att någon blir mobbad för att han/hon är an-
norlunda på något sätt, exempelvis om man inte har moderna kläder eller dylikt.
Plågarna, tror Stina, är osäkra på sig själva och mobbar offren för att de inte
tycker om desamma.

Lisa berättar att de som blir mobbade blir det för att de är fula eller larviga. Med
larviga menar Lisa att de leker larviga lekar och dylikt. Den mobbade har kanske
inga kompisar i skolan fortsätter Lisa. Plågaren tror att han eller hon är bäst och
känner sig överlägsen gentemot offret.

Maria menar att andra mobbar för att de är avundsjuka. Avundsjukan kan handla
om att någon har långt hår, är duktig på att sjunga, är duktig i skolan eller att
offret helt enkelt besitter egenskaper som kan väcka avundsjuka. Det kan också
vara så att någon mobbas för att han eller hon har ett annorlunda namn eller ut-
seende. Mobbarna vet egentligen vad som är rätt och fel.

Åsa säger tvetydigt att hon inte vet varför någon blir mobbad eller mobbar nå-
gon annan. I andra sekunden säger Åsa att offren retar plågarna till att mobba.

Pia säger att plågarna mobbar någon för att de är avundsjuka. Avundsjukan kan
handla om att den mobbade har mer pengar eller att offrets föräldrar har mera tid
för sitt barn än plågarnas föräldrar. Mobbarna vill många gånger bara vara elaka
mot någon och känner ingen empati för offren. Pia menar även att någon kan bli
mobbad för att han eller hon är annorlunda på något sätt exempelvis kommer
från ett annat land, är smal eller tjock eller kanske för att han eller hon har
annorlunda kläder.



32

Sammanfattning
Att någon blir mobbad för att denne är annorlunda är något som fyra av de sex
tjejerna berättar. Annorlunda kan handla om:

utseende  omoderna eller annorlunda kläder
att han/hon är ful, tjock eller smal

beteende  pluggar mycket
är larviga
offret retar plågarna till att mobba

egenskaper  konstigt namn
kommer från ett annat land.

Avundsjuka kan också vara en anledning till att någon plågar menar tre av tje-
jerna. Avundsjuka kan till exempel handla om:

materiella ting  offret har mera pengar än plågaren
utseende  offret har långt hår
egenskaper offret är duktig i skolan

duktig på att sjunga
övrigt offrets föräldrar har mer tid för sitt barn än plågarens

Att någon plågar kan ha att göra med att denne är osäker på sig själv och känner
sig starkare genom att trycka ner någon annan. En annan åsikt är att plågaren
mobbar för att han/hon känner sig överlägsen offret. Ännu en åsikt är att plå-
garna bara vill vara elaka mot någon annan.

2. Var tror du att mobbningen sker?

Anna säger att mobbningen sker under skoltid, mest utomhus på raster i skogen.
Inne i skolan förekommer mobbning i korridoren, på väg till maten och i matsa-
len. Anna poängterar att mobbningen inte sker hemma eller när vuxna finns i
närheten.

Stina framför att mobbningen sker i skolan under rasterna men vet inte om det är
någon speciell plats i skolan där mobbningen är vanligast. Hemma sker ingen
mobbning för där är man ju med kompisar man själv valt.

Lisa berättar att mobbningen sker på rasterna när ingen vuxen ser. Den sker på
ensliga platser där man är ensam exempelvis i skogen. Mobbning kan även före-
komma i klassrummet när läraren är ute. Andra platser kan vara hemma hos nå-
gon eller på väg någonstans, hem från skolan eller till affären.
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Maria menar att mobbningen sker ofta när barnen är i led, vid matan eller när
man är på utflykt. Andra tillfällen är på rasten och även om rastvakter finns så
märker inte de vad som sker eftersom de oftast är upptagna med skador och dy-
likt.

Åsa säger att mobbning sker i skolan under rasterna ofta på undanskymda plat-
ser typ skogen.

Pia säger att mobbningen sker på rasterna eller på gymnastiken i omklädnings-
rummet. Mobbning kan även ske hemma hos någon, speciellt om det är tre tjejer
som leker så blir ofta någon utanför.

Sammanfattning
Alla sex flickor talar om för oss att det är på skolans raster som mycket av
mobbningen sker och främst då på undanskymda ställen där ingen vuxen finns i
närheten. En av flickorna poängterar att det sker mobbning även om det finns
rastvakter ute på rasterna. Rastvakterna är allt för upptagna med att plåstra om
skadade och ser följaktligen inte den mobbning som pågår.

När det gäller mobbning utanför skolan berättar två flickor att hemma sker ingen
mobbning - där är man bara med kompisar man själv valt. Samtidigt nämner två
andra flickor att det kan förekomma mobbning hemma speciellt om det är tre
flickor som leker.

Andra ställen som flickorna nämner att mobbning sker på är till exempel i mat-
salen och på vägen dit, i omklädningsrummet till gymnastiken och på väg till
och från skolan.

3. Vilka finns i närheten när någon mobbas?

Anna berättar att vid mobbning så finns ibland förutom offer och plågare även
andra barn närvarande. Dessa barn håller aktivt eller passivt med de som mob-
bar, kanske på grund av sin egen rädsla att själva bli offer. Alla vet vad som på-
går, men det förekommer sällan att någon försöker stoppa mobbningen. Vuxna
finns aldrig närvarande så tillvida att de inte själva är inblandade i mobbningen.

Stina berättar att förutom offer och plågare kan andra barn som är åskådare fin-
nas i närheten när mobbning sker. Det finns sällan några vuxna närvarande men
ibland så kan det göra det och de borde se vad som händer men gör det inte.
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Lisa säger att de som finns i närheten vid en mobbningssituation är den som blir
mobbad och de som mobbar. Det kan finnas andra barn i närheten som inte bryr
sig om mobbningen, ibland kanske dessa barn inte ser vad som pågår utan tror
att det handlar om vanligt bråk. Lisa säger att det kan finnas vuxna i närheten,
men tror inte att det är så vanligt.

Maria säger att mobbning sker när ingen vuxen finns i närheten. Finns någon
vuxen i närheten så är denne upptagen med någonting annat och ser följaktligen
inte vad som sker. Hon berättar vidare att mobbningen ofta sker när det är
mycket barn runtomkring. Hon menar inte att alla barn deltar eller märker vad
som händer utan att de övriga barnen genom sitt stoj utgör en ljudvägg så att inte
mobbningen hörs och märks. Ibland kan det finnas vuxna "främlingar" i närhe-
ten. Ofta så mobbar inte plågarna när offrets familj finns med men ibland kan
det ske när småsyskon tittar på.

Åsa berättar att mobbningen sker när vuxna är frånvarande men ofta finns det
andra barn i närheten. En del barn som inte deltar i mobbningen kan säga ifrån
till de som mobbar ibland, men inte så ofta säger Åsa vidare.

Pia säger att det mest är klasskamrater som finns i närheten, det kan finnas lärare
där, men denne märker inte av mobbningen.

Sammanfattning
Fyra av flickorna säger med bestämdhet att mobbning sker när vuxna är frånva-
rande. De andra två flickorna tror inte att det finns någon vuxen i närheten och
om det gör det så är denne upptagen med något som gör att densamme inte ser
vad som händer. En flicka som säger att mobbning sker då ingen vuxen är i när-
heten nämner dock att det kan förekomma mobbning i vuxnas närhet om den-
samme också är inblandad i mobbningen.

I övrigt är det den mobbade och de som mobbar som är närvarande vid en
mobbningssituation. Det kan finnas andra barn närvarande som antingen inte ser
mobbningen eller också är de med som passiva plågare. Ibland kan någon eller
några barn som ser mobbningen gå fram och säga ifrån till de som mobbar men
det är inte så vanligt säger en av flickorna.

4. Hur kommer det sig att det ibland är svårt för vuxna att
upptäcka mobbning?

Anna säger uppgivet att hon inte vet varför vuxna inte märker när någon blir
mobbad. Hon fortsätter med att säga att mobbningen sker där inga vuxna finns
och att de därigenom inte ser vad som händer.
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Den mobbade berättar inte om sin utsatthet då denne är rädd för att ställa till mer
bråk om han eller hon berättar. Offret känner sig uppgiven och orkar inte berätta
utan tror att det blir bättre med tiden.

Stina svarar att det är svårt för vuxna att upptäcka mobbningen för att de helt
enkelt inte ser vad som sker. Offret tiger dessutom om mobbningen av rädsla för
att han/hon ska bli ännu mera utsatt om det kommer fram till plågarna att
han/hon har skvallrat. Det kan bli värre av att berätta.

Lisa tror att vuxna inte märker av mobbningen på grund av att de många gånger
inte bryr sig. En annan anledning kan vara att det inte märks på offret att
han/hon är mobbad. Mobbningen sker ju också ofta där vuxna är frånvarande till
exempel på väg till och från skolan. Dessutom tror inte Lisa att offret vågar be-
rätta vad som sker då denne är rädd för att mobbningen ska bli värre.

Maria menar att mobbningen är svår att upptäcka  då den ofta ser "vanlig ut".
Med vanlig menar Maria att mobbarna ser ut att vara snälla och bara står och
pratar med offret medan de i själva verket håller på med sina kränkningar. En
annan tanke hon har är att den vuxne inte bryr sig eller vågar bry sig. De vuxna
låtsas som om de inte ser vad som pågår. Mobbningen sker i smyg då mobbarna
är rädda för att de vuxna ska skvallra för föräldrarna.

Åsa säger att då de vuxna inte är i närheten och ser vad som sker kan de inte
upptäcka mobbningen. Offret vågar inte berätta då han/hon är övertygad om att
det säkert skulle bli mycket värre om det kom fram.

Pia menar att offret försöker dölja att han eller hon blir mobbad. Han eller hon
låtsas som ingenting och detta gör mobbningen svår att upptäcka. Vidare säger
hon att mobbningen sker när det inte finns några vittnen som kan skvallra, det är
inte heller säkert att de som varit närvarande men ej medverkande har märkt vad
som skett.

Sammanfattning
Då mobbning oftast förekommer när ingen vuxen är i närheten är det svårt för
densamme att se och förstå mobbningens utbredning. Många gånger tror den
vuxne att det de ser inte är mobbning, säger en av flickorna. Att det kan vara
svårt för den vuxne att se mobbning kan också, enligt en av flickorna, bero på att
den vuxne inte vill eller orkar se. Då plågarna vet vad som är rätt och fel och är
rädda för att bli upptäckta ser de till att utföra sina handlanden när det inte finns
vuxna i närheten.

Samtliga flickor berättar för oss att offret inte vågar säga något om vad som sker
till vuxna då han eller hon är rädd att det ska leda till än värre plåga om plågarna
får nys om att det förekommit skvaller.
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5. Är det någon skillnad på flickors och pojkars mobbning?

Alla flickor beskriver att flickors och pojkars mobbning skiljer sig åt. Maria och
Åsa säger först att det inte är så stor skillnad mellan flickors och pojkars mobb-
ning men ju mer de funderade desto fler skillnader kom de på.

Sammanfattning
Alla flickor beskriver att flickors och pojkars mobbning skiljer sig åt.

6. Hur tror du att en eller flera tjejer mobbar en eller flera andra
tjejer?

Anna säger att mobbning bland tjejer är svårare att upptäcka än mobbning bland
pojkar. Tjejer använder sig av utfrysning, exempelvis att lämna kvar någon en-
sam i matsalen eller i korridoren, eller att frysa ut genom att säga kommentarer
av typen, "Usch vilket otrevligt sällskap det blev här", när offret kommer i när-
heten och att därefter markera sitt avståndstagande genom att gå därifrån och
ställa sig en bit bort och viska om offret. Plågarna kommenterar ofta på utseende
eller offrets personlighet, ibland snackar de skit om offrets familj. Anna säger
vidare att det oftast är en tjej, ibland flera, som styr mobbningen. De andra,
medlöparna, är rädda för att själva bli mobbade och är för fega för att sätta stopp
för mobbningen eller för att berätta för någon vuxen.
Flickor som blir mobbade vågar inte berätta för någon vad som sker i lika stor
utsträckning som pojkar gör.

Stina berättar att flickor säger fula saker, svär och så. De kan även kommentera
kring att offret har fula kläder och dylikt. Flickor använder sig vidare av utfrys-
ning i sin mobbning. De säger att du får inte vara med och leka även om det
visst går att vara flera i just den leken. När flickor mobbar så gör de så att det
inte syns och märks för exempelvis läraren.

Lisa säger att tjejer retas och säger saker. Saker som plågarna säger till offret
kan vara exempelvis "Du får inte vara med i vårat gäng för du är för ful". Ibland
tror Lisa att det förekommer sparkar och slag när tjejer mobbar andra tjejer.

Maria beskriver att tjejer ofta mobbar genom att i stora klungor frysa ut någon.
Man får inte vara med i leken och det går inte att leka för många. Vidare berättar
hon om att tjejer ofta "märker ord" exempelvis "- va, tycker du det" sägs på ett
nedtryckande sätt. Det kan vara så att någon som är populär säger en sak och då
är det en bra kommentar, säger den mobbade exakt samma sak dagen efter är det
en dum idé. Det är inte vad som sägs utan vem som säger det som räknas.
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Det kan också handla om rena påhopp, "Vilken knäppis du är!" Ett annat sätt för
plågarna är att markera sitt ogillande genom att ignorera offret, ej hälsa när man
möts och så vidare. Tjejer knuffas också när ingen annan ser, det handlar om
småsaker som plågarna gör med flit hela tiden och som ingen utomstående mär-
ker. Skulle läraren upptäcka vad som sker så tror densamme ofta att det inte var
meningen. Läraren nöjer sig med att plågaren säger förlåt, ett förlåt som i offrets
öron låter ironiskt.

Åsa beskriver att flickor mobbas i grupp, att de skriker och säger fula saker. Plå-
garna kan även förstöra materiella saker för offret/offren.

Pia berättar att tjejer mobbas genom utfrysning, markera att vi gör det här nu
och du får inte vara med. Det kan också vara att flickorna säger dumma saker till
offret eller viskar om densamme på ett sätt så att offret vet att det handlar om
honom eller henne. Mobbningen döljs och ojusta beteenden ser vanliga och
snälla ut.

Sammanfattning
Flickors mobbning är mera dold än pojkars. Flickorna använder sig i större ut-
sträckning av verbala påhopp och utfrysning, vilket samtliga flickor är överens
om. Att säga taskiga kommentarer och att inte låta någon vara med är beteenden
som är lätta att dölja för exempelvis läraren, säger två flickor.

En flicka berättar för oss att ibland kan flickor använda sig av fysiska påhopp i
form av knuffar och sparkar men hon tror inte att det är så vanligt. Mobbning
bland flickor sker oftast i grupp med flera medlöpare berättar flera av flickorna.

Flera av flickorna nämner skitsnack som ett uttryck när det gäller mobbning
bland flickor.

7. Hur tror du att en eller flera killar mobbar en eller flera andra
killar?

Anna tror att killar i sin mobbning mestadels använder sig av slag och sparkar,
men att även utfrysning förekommer. Pojkars mobbning är synlig och därmed, i
samband med att pojkar berättar vad som händer i större utsträckning än vad
flickor gör, lättare att upptäcka.

Stina beskriver att pojkar i sin mobbning slåss och är våldsamma. Pojkars
mobbning syns mer än flickors.
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Lisa säger att killar när de mobbar oftast sparkas och slåss. Ibland så retar poj-
karna varandra.

Maria säger att pojkar använder sig av slag och fula tillmälen i sin mobbning.
Killar är inte lika smarta som tjejer i sin mobbning utan den är mycket lättare att
upptäcka. Killar tar även snarskank på varandra.

Åsa säger att pojkar slåss och säger fula saker till varandra. De mobbas oftast i
grupp.

Pia berättar att killar i sin mobbning bråkar och slåss. Allvarligare bråk är det
uttryck hon använder. Killar hotar även "Om du inte gör si eller så  blir det synd
om dig!"

Sammanfattning
Samtliga flickor är överens om att pojkar använder mer fysiskt våld i sin mobb-
ning. Pojkar bråkar mer och deras mobbning är synligare och därmed lättare att
upptäcka. Mobbning bland pojkar sker oftast i grupp och de använder sig i större
utsträckning än flickor av hot och fula ord.

8. Det här ska läraren göra och tänka på för att upptäcka om
någon eller några blir mobbade:

Anna tycker att man som lärare skall prata mycket om mobbning så att alla
uppmärksammar vad mobbning är. Hon är inte alls övertygad om att detta hjäl-
per, men kanske är det en bit på väg. Hon tillägger att läraren ska vara extra
uppmärksam mot de elever som ofta är ledsna. Dessa elever kan vara mobbade.

Stina tycker att läraren ska vara uppmärksam på raster för att se så att alla bar-
nen får vara med och leka. Om någon ser utanför ut ska man som lärare vara
misstänksam.

Lisa säger att läraren ska ha bättre koll på eleverna. Han eller hon ska ta reda på
varför en elev är ledsen eller går ifrån resten av gruppen. De elever som ofta är
ledsna och som ofta försvinner kan vara utsatta för mobbning.

Maria säger att läraren eller rastvakter själva ska delta i barnens lekar för att på
så sätt upptäcka om någon är utanför eller utsatt. Läraren ska vara misstänksam,
det som ser snällast och trevligast ut är ofta det som är elakast och grymmast.
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Åsa säger att läraren ska vara uppmärksam på vad barn håller på med. Om nå-
gon ser ledsen ut kan han eller hon vara mobbad tror Åsa.

Pia berättar att läraren ska prata om mobbning i klassen och ha samtal om feno-
menet. Pia tror att plågarna känner sig träffade och får sig en tankeställare om de
får höra vad mobbning innebär för den drabbade och slutar mobba. Dramaöv-
ningar där man får känna på hur det känns att bli mobbad tror Pia är bra.

Sammanfattning
Flertalet av flickorna säger att läraren skall vara mer uppmärksam på vad som
sker i klassen och främst då på rasterna. Som lärare ska man vara misstänksam
om någon elev ser ledsen ut eller om en elev går omkring ensam i skolan. En
flicka berättade att hon tyckte läraren kunde vara med och leka på rasterna för
att verkligen komma eleverna nära, en vanlig kringgående rastvakt ser inte
mobbningen.

Två av flickorna poängterar att det är viktigt att man i skolan pratar och diskute-
rar och gärna gör dramaövningar beträffande mobbning.

9. Så här ska läraren göra om han eller hon upptäcker att någon
eller några är mobbade:

Anna säger att läraren ska ta i tu med mobbningen genom att fråga ut plågarna
om varför de mobbar. Läraren ska ta reda på vad det är som plågarna inte tycker
om hos offret. Men innan dess ska läraren prata ordentligt med offret för att ta
reda på vad som har hänt. I sitt samtal med plågarna ska läraren inte säga vad
offret tidigare har sagt utan denne ska få ge sin version av det som hänt. Därefter
ska offret tillsammans med plågaren eller plågarna sitta tillsammans med läraren
och diskutera. Föräldrarna till plågarna ska kontaktas och man ska även fråga
mobbarna hur de mår och om det har skett något speciellt hemma.

Enligt Stina ska läraren först och främst prata med offret när det har kommit
fram att han/hon är mobbad. Därefter ska läraren samtala med plågarna en och
en. Offret och plågarna ska få möjlighet att sitta med en vuxen och prata med
varandra i grupp, kanske tillsammans med en kurator. Föräldrarna ska informe-
ras.

Lisa tycker att läraren först och främst ska prata med offret för att se vad denne
tycker att man ska göra. Därefter tycker Lisa att läraren skall prata med plågarna
dock ej i närheten av den mobbade. Plågarnas föräldrar ska kontaktas och even-
tuellt kan offrets föräldrar ta kontakt med plågarnas föräldrar för att på så sätt
beskriva vad den mobbade har blivit utsatt för.
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Maria säger att när läraren upptäcker en mobbningssituation ska denne gå där-
ifrån och berätta för någon annan vuxen som i sin tur ombeds att i smyg kon-
trollera och dokumentera vad som sker. Därefter ska läraren prata med offret för
att se vad denne har att säga om det som skett. Det ska bara vara en vuxen med
vid alla samtal. När läraren har en klar bild av vad som skett ska han/hon kon-
frontera och förhöra plågarna en och en. Dessa ska lova att aldrig göra någonting
igen och skulle beteendet upprepas så ska föräldrarna informeras. Den mobba-
des föräldrar ska alltid informeras då det kan vara så att offret självt inte vågar
berätta hemma, men det är viktigt att barnet självt får vara med och bestämma
vad som ska sägas till föräldrarna.

Åsa säger att läraren ska säga till den som mobbar att sluta. Därefter ska både
plågarnas och offrets föräldrar kontaktas. Åsa berättar vidare att det inte alltid är
så att mobbningen upphör sedan den uppdagats även om de vuxna ofta tror det.

Pia säger att läraren ska prata med offret först så att han/hon kan berätta vad det
är som skett. Därefter konfronteras plågaren som ska berätta hemma vad som
skett. Erkänner plågaren inte ska läraren ringa hem. Offret ska om han eller hon
vill själv berätta hemma.

Sammanfattning
Fem av flickorna poängterar vikten av att läraren först och främst skall prata
med offret och noga ta reda på vad som hänt. Därefter skall samtal med plågarna
genomföras. Två av flickorna säger att plågarna ska konfronteras en och en.
Flera av flickorna nämner att föräldrarna, både till offret och plågarna, ska kon-
taktas och informeras.

10. Övrigt och annat om tjejers mobbning:

Anna säger att mobbning kan förekomma i fyra olika former: barn - barn, vuxen
- barn, barn - vuxen och vuxen - vuxen.

Maria poängterar gång efter annan att hon inte kan förstå att en del som själva
blir mobbade i sin tur mobbar andra. De om några måste ju veta hur hemskt det
känns.

11. Har du blivit mobbad? Berätta!

Anna har blivit mobbad och är fortfarande mobbad från och till. De som mobbar
henne går i klassen.
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Stina har aldrig blivit mobbad säger hon.

Lisa har inte blivit mobbad.

Maria har själv blivit mobbad sedan år 1 av både tjejer och killar. Hon blir inte
längre mobbad i skolan då hon ju bytte skola i år 4. Hon är fortfarande mobbad
hemma där hon bor av gamla "kamrater".

Åsa svarar med ett bestämt nej på frågan om hon har blivit mobbad.

Pia har aldrig blivit mobbad.

Sammanfattning
Fyra flickor talar om för oss att de aldrig har blivit mobbade. Två flickor berättar
att de har blivit mobbade och är så än i dag till och från.

12. Har Du mobbat någon? Berätta!

Anna har aldrig mobbat någon.

Stina har aldrig mobbat någon.

Lisa har aldrig mobbat någon.

Maria har aldrig mobbat någon.
Åsa säger att hon aldrig har mobbat.

Pia tror inte att hon har mobbat någon säger hon eftertänksamt.

Sammanfattning
Ingen av flickorna säger sig ha mobbat någon.



42

6 Resultatdiskussion

6.1 Resultatdiskussion för enkät

I vår undersökning angav nästan hälften av eleverna att de någon gång blivit
mobbade, detta är en förvånansvärt hög siffra. Eleverna har fått ansöka om att gå
i den estetiska klassen. Kanske det är många elever som har valt bort en klass
och/eller skola där de tidigare blev mobbade istället för att av estetiskt intresse
ansöka till den nuvarande klassen. En förklaring till den höga mobbningsfre-
kvensen kan också bero på att urvalet av elever inte var så stort, kanske var det
slumpen som avgjorde att så ovanligt många barn har blivit mobbade i just den
här klassen. Enligt Olweus (1999) är cirka 9 procent av eleverna i svenska sko-
lan mobbade i större eller mindre utsträckning. Andelen barn som hade mobbat
någon annan var helt i linje med Olweus (1999) som säger att cirka 7 procent av
alla elever är eller har varit plågare. Då mobbning är ett känsligt ämne och det
faktum att vi kände eleverna väl redan innan undersökningarna började kanske
inte alla elever svarar helt sanningsenligt på alla frågor. Vi tror att det är mera
skuldbelagt för eleverna att erkänna sig själva som plågare än som offer.

Utfrysning, skitsnack och att säga taskiga sker var de klart vanligaste sätten för
tjejer att mobba andra tjejer på. Detta stämmer väl med våra egna erfarenheter
samt med forskarnas uppgifter (Höistad, 1994, Olsson, 1998, Olweus, 1991).
Detta beteende, liksom allt annat mobbningsbeteende sker mestadels i skolan på
skolgården, i korridoren och i klassrummet under rast (Sharp & Smith, 1994).
Vanligast är att mobbning sker när ingen vuxen finns i närheten. Precis som en
flicka svarade under annat i fråga 11, att "egentligen så spelar det ingen roll vart
man är, är man mobbad så är man", tror vi att det är svårt för de som blir mob-
bade att precisera vad som sker var. Det kan också vara svårt att dra gränsen för
vad som exempelvis är utfrysning och vad som inte är det. Detta tycker vi fram-
träder tydligt när endast 14 av 21 elever kan svara på frågan om vuxna finns el-
ler inte finns närvarande när utfrysningen sker.

Slag och sparkar visar sig vara betydligt vanligare i pojkmobbning än i flick-
mobbning (Olweus, 1991). Detta tror också flickorna i vår undersökning. Av allt
mobbningsbeteende hos flickor visar vår undersökning att det till 13 procent be-
står av slag och sparkar medan motsvarande siffra för pojkarna är 24 procent.
Slag och sparkar bland tjejer sker nästan aldrig i klassrummet under lektion.

En del mobbning kan ske när vuxna är närvarande, detta framkommer av siff-
rorna i enkäten men även i svaren på fråga 20. Eleverna säger att de vuxna inte
ser mobbningen, att de inte tror att den är så farlig eller att de helt enkelt struntar
i den.
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Vi tror att det är svårt för läraren att upptäcka mobbning på grund av okunskap
inom ämnet och på grund av godtrogenhet. Vad som är och vad som inte är
mobbning kan endast offret svara på (Staff, 1997). I en vanlig konflikt är
maktbalansen jämnt fördelad mellan antagonisterna (Fors, 1995). Vi hoppas inte
att läraren ignorerar mobbning avsiktligen, som någon elev sade. Mobbningen är
för den vuxne svår att upptäcka då den ofta upphör när en vuxen kommer i när-
heten säger både Roland (1983), några elever och vi.

6.2 Resultatdiskussion för intervjuer

En hel del yttre orsaker till mobbning framkom initialt vid våra barnintervjuer,
detta stämmer väl med Olweus (1991) och Pikas (1987) som menar att många
barn anger yttre orsaker till mobbning. Olweus (1991) och Pikas (1987) är över-
ens om att yttre orsaker spelar en mindre betydande roll i fråga om vem som blir
och vem som inte blir mobbad. Det har visat sig vid djupare diskussioner att det
oftast är någonting i offrets personlighet som ligger till grund för om han eller
hon blir mobbad (Pikas, 1987). Det framkom i elevintervjuerna att offret var an-
norlunda, vad som var annorlunda hade barnen vissa svårigheter med att be-
skriva. Även hos de elever som initialt beskrev yttre avvikelser som anledning
till mobbning kan vi ändå utläsa att det är personlighetsdrag och egenskaper hos
offret som egentligen ligger till grund för att just han/hon blir mobbad. Pikas
(1987) säger vidare att det är svårt att bestämma personlighet hos ett offer sta-
tiskt. Man kan inte med klarhet säga om offrets personlighet är ett resultat av
den mobbning han/hon har blivit utsatt för eller om personlighetsdragen fanns
där redan innan. Vår erfarenhet är att vi själva, både nu som vuxna och tidigare
som barn, ofta på ett tidigt stadium, i kontakt med nya människor kan se vem
som riskerar att bli mobbad. Vad det är som är utmärkande hos dessa individer
vet vi inte riktigt. Vi håller med forskarna när de säger att mobbning oftast har
med personlighetsegenskaper att göra. Vi tror att yttre avvikelser kan användas
som ett alibi för fortsatt mobbning när beteendet redan är etablerat.

Då plågaren/plågarna kan besitta en mängd olika personlighetsdrag beroende på
om han/hon är en ledare eller medlöpare väljer vi att inte djupare kommentera
det som framkommit om dessa i elevintervjuerna. Anmärkningsvärt var dock att
flera flickor beskrev plågaren som en person med dåligt självförtroende. Vår er-
farenhet säger oss att detta är den mest spridda uppfattningen om plågarnas per-
sonlighet. Vi tror också att det finns plågare som har dåligt självförtroende, men
liksom Olweus (1991) tror vi att de flesta plågarna har ett gott självförtroende.
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Att det mesta av mobbningen sker under skoltid på rasterna, framförallt på un-
danskymda platser, framkom i intervjuerna och detta styrks i vår litteratur-
genomgång av både Olweus (1991) och Sharp & Smith (1994). Det kommer inte
som en överraskning för oss att mobbning främst förekommer på undanskymda
platser. Resultatet får oss verkligen att reflektera över våra egna insatser som
rastvakter. I intervjuerna framkom vidare att det ofta finns flera personer närva-
rande vid en mobbningssituation, dessa är mer eller mindre passivt eller aktivt
deltagande vilket också stämmer med Olweus (1991), (Olsson 1998). I intervju-
erna framkommer att vuxna oftast inte finns i närheten medan mobbning pågår
men anmärkningsvärt är dock att flera av flickorna berättade att vuxna kan fin-
nas närvarande under mobbningen utan att märka vad som pågår. En bidragande
orsak till att det är svårt för vuxna att upptäcka mobbning är också att offret av
rädsla för repressalier inte vågar berätta om sin utsatthet.

När tjejer mobbar andra tjejer kan det ske väldigt subtilt. Flera flickor poängte-
rar att ett beteende för en vuxen kan se oskyldigt och "vanligt" ut medan det i
själva verket pågår ojusta kränkningar. Av intervjuer och litteratur framkommer
att utfrysning och elaka kommentarer förekommer i mycket större omfattning
när flickor mobbar andra flickor än när pojkar är inblandade i mobbningen. Av
intervjuer och litteratur framkommer vidare att flickors mobbning är mindre
synlig och mindre fysisk än pojkars. Höistad (1994) säger att pojkar är mera
högljudda och att den som har sett mobbning absolut ser skillnad i typ beroende
på om det är flickor eller pojkar som plågar. De utmärkande dragen för flickors
mobbning som har framkommit i litteraturen och vid intervjuerna stärker den
uppfattning vi hade redan innan vi började med examensarbetet. Flickors mobb-
ning är subtil och svår att upptäcka. Vår erfarenhet säger oss att flickor kan vara
riktigt elaka och råa utan att det märks för omgivningen, det vill säga för de som
inte är inblandade i kränkningarna.

Av intervjuerna framkom att läraren för att upptäcka mobbning ska vara miss-
tänksam och uppmärksam i alla situationer. "Läraren ska vara misstänksam, det
som ser snällast och trevligast ut är ofta det som är elakast och grymmast" säger
Maria under intervjun. Läraren ska speciellt vara uppmärksam på elever som
ofta är ensamma och ledsna. Läraren ska prata om mobbning i klassen och som
rastvakt kan man gärna delta i leken för att sätta sig in i gruppkonstellationerna
som råder i klassen. Under intervjuerna framkom förslag på hur man som lärare
skall agera när en mobbningssituation väl uppdagas. Vi väljer att inte ta upp
detta i vår resultatdiskussion, utan hänvisar återigen den som är intresserad till
böckerna i litteraturlistan angående åtgärder i en mobbningssituation.



45

7 Slutdiskussion

Inga barn ska i skolan eller någon annanstans utsättas för mobbning. Trots det
utsätts 100 000 elever i den svenska skolan för mobbning (Olweus, 1991). Det
som vi finner mycket anmärkningsvärt är att det finns väldigt lite skrivet om
flickors mobbning. Detta trots att BO (1997) säger att mobbning är lika omfat-
tande bland flickor som bland pojkar. Forskarna är ense om att flickors mobb-
ning gestaltar sig på ett annat sätt än pojkars. De nöjer sig med detta kon-
staterande och fördjupar sig inte närmare i problematiken kring flickmobbning.
Dan Olweus åsikter och forskningsresultat framträder tydligt även i andra fors-
kares alster, forskningsrapporter, åtgärdsprogram och dylikt, man hänvisar och
refererar ofta till honom. Enligt Björk (1995) har Olweus, som på tidigt 70-tal
utkom men boken Hackkycklingar och översittare, i vilken han undersöker
pojkars mobbning, själv sagt att han inte vet så mycket om flickors aggressivitet.
Björk hävdar att Olweus även i sin senare undersökning, den som genomfördes
på tidigt 80-tal, har ett mansperspektiv. Vi kan efter att ha läst den litteratur som
finns inom ämnet inte låta bli att fråga oss detsamma. Kan bristen på forskning
och litteratur om flickors mobbning bero på att den mest framträdande forskaren
på arenan har fokuserat mest på pojkar? En annan anledning till bristen på
litteratur tror vi kan vara att flickors mobbning är mindre synlig än pojkars och
därför svårare att upptäcka och åtgärda. Kanske har även forskarna gått i fällan
att syns det inte så finns det inte.

Den enkätundersökning vi genomförde i en klass 5 gav oss ett gott underlag
inför våra djupintervjuer. En reflektion kring enkätens utformande är att vi
kanske skulle ha sparat frågorna kring barnets personliga erfarenheter av
mobbning, dvs. fråga 1- 4, till slutet av enkäten. Detta för att enkäten inte skulle
kännas obehaglig att genomföra. Mobbning är ett känsligt ämne och att direkt få
svara på personliga frågor kunde ha gjort barnen avståndstagande. Vi tror dock
inte att resultaten på enkäten påverkats nämnvärt av detta. En annan reflektion
då flera flickor valde att inte rangordna alla alternativen eller svara på alla frågor
är att det kanske var för många frågor med på enkäten med för många alternativ.
Vi anser ändå att frågorna var relevanta. Den enda frågan vi anser vara något
överflödig är Så här tycker jag läraren ska göra om han eller hon upptäcker att
någon eller några är mobbade. Detta gäller både för enkäten och för
intervjuerna då vi inte nämnvärt har fördjupat oss i resultaten av frågan.

Intervjuerna gav oss mycket värdefull information. Något vi funderar över är
dock om man kan lita på att barnen, när det gäller ett så laddat område som
mobbning, alltid talar sanning. Hur mycket av den information som barnen del-
gav oss stämmer med verkligheten? Om någon av flickorna hade varit, eller är,
en plågare hade hon vågat berätta det för oss eller hade hon hellre vinklat sina
svar till sin egen fördel genom att förtiga detta?
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Flickors mobbning skiljer sig i stor utsträckning från pojkars, det vet vi. Vi har
genom arbetet med vår egen forskning fått svar på de frågor vi började med att
ställa samtidigt som nya har till kommit. Skolverket gav i dagarna ut en helt ny
rapport som bland annat ger färsk information om hur läget är ute på skolorna.
Tyvärr har vi själva ännu inte hunnit läsa rapporten, men vi hoppas att den har
uppdaterade siffror och fakta kring mobbning bland barn. Mycket av den kun-
skap som finns om mobbning baserar sig på de fakta som Olweus la fram på ti-
digt 80-tal. Samhället och skolan har förändrats enormt de senaste 15-20 åren
och därmed har också skolklimatet förändrats tror vi.

Några av de frågor vi kan rekommendera för fortsatt forskning är
• Hur påverkar FN:s barnkonvention barnens tillvaro i Sverige?
• Vad säger lag och styrdokument om mobbning och hur efterföljs de?
• Hur stor roll har läraren i att skolmobbning kan uppkomma och fortgå?
• Har flickors mobbning och mobbning i stort förändrats i takt med att sam-

hället har förändrats?
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Mobbning är när någon eller några flera gånger och vid olika
tillfällen, blir utsatta för handlingar som gör att personen eller
personerna mår dåligt. Handlingarna kan vara exempelvis slag,
sparkar, utfrysning, att någon eller några säger taskiga saker eller
gör grimaser mm. Det kan vara en eller flera personer som
mobbar.

1. Hur kommer det sig att någon blir mobbad eller att någon mobbar
någon?

2. Vart tror du att mobbningen sker?

3. Vilka finns i närheten när någon mobbas?

4. Hur kommer det sig att det ibland är svårt för vuxna att upptäcka
mobbning?

5. Är det någon skillnad på flickors och pojkars mobbning?

6. Hur tror du att en eller flera tjejer mobbar en eller flera andra tjejer?

7. Hur tror du att en eller flera killar mobbar en eller flera andra
killar?

8. Det här ska läraren göra och tänka på för att upptäcka om någon
eller några blir mobbade.

9. Så här ska läraren göra om han eller hon upptäcker att någon eller
några är mobbade.

10.  Övrigt och annat om tjejers mobbning.

11.  Har du blivit mobbad? Berätta!

12.  Har Du mobbat någon? Berätta!
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Flickors mobbning
Vi kommer att använda Dina och Dina klasskamraters svar på våra frågor i vårt
examensarbete som kommer att handla om flickors mobbning. Vi kommer inte
att veta vem som svarar vad på våra frågor, Du är helt anonym.

Mobbning är när någon eller några flera gånger och vid olika tillfällen, blir
utsatta för handlingar som gör att personen eller personerna mår dåligt.
Handlingarna kan vara exempelvis slag, sparkar, utfrysning, att någon eller
några säger taskiga saker eller gör grimaser mm. Det kan vara en eller
flera personer som mobbar.

Fyll i frågorna så gott Du kan och svara ärligt.Fyll i frågorna så gott Du kan och svara ärligt.
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1. Har Du någon gång blivit mobbad?

Ja

Nej

2. Har Du någon gång mobbat någon?

Ja

Nej

3. Om Du har blivit mobbad, blev Du mobbad av:

En eller flera tjejer

En eller flera killar

Både tjejer och killar

4. Om Du har mobbat någon, var det:

En eller flera tjejer

En eller flera killar

Både tjejer och killar

5. Så här tror jag att en eller flera tjejer mobbar en eller flera andra tjejer.
Skriv i vilken ordning, 1 är vanligast, 2 är näst vanligast och så vidare.

Miner, grimaser och blickar

Säger taskiga saker

Utfrysning, att inte få vara med

Slag och sparkar

Skitsnack bakom ryggen

Annat. Nämligen…………………………………………………………………………

6. Så här tror jag att en eller flera killar mobbar en eller flera andra killar.
Skriv i vilken ordning, 1 är vanligast, 2 är näst vanligast och så vidare.

Miner, grimaser och blickar

Säger taskiga saker
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Utfrysning, att inte få vara med

Slag och sparkar

Skitsnack bakom ryggen

Annat. Nämligen…………………………………………………………………………

7. Miner, grimaser och blickar bland tjejer sker: Skriv i vilken ordning, 1
är vanligast, 2 är näst vanligast och så vidare.

I klassrummet under lektion

I klassrummet under rast

I korridoren

På skolgården

I matan

På fritiden hemma hos någon

På fritiden under någon fritidsaktivitet, exempelvis fotbollsträning eller dansträning

Annat. Nämligen…………………………………………………………………………

8. Miner, grimaser och blickar bland tjejer sker:

När någon vuxen finns i närheten

När någon vuxen inte finns i närheten

Vet ej

9. Att någon säger taskiga saker bland tjejer sker: Skriv i vilken ordning, 1
är vanligast, 2 är näst vanligast och så vidare.

I klassrummet under lektion

I klassrummet under rast

I korridoren

På skolgården

I matan

På fritiden hemma hos någon
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På fritiden under någon fritidsaktivitet, exempelvis fotbollsträning eller dansträning

Annat. Nämligen…………………………………………………………………………

10. Att någon säger taskiga saker bland tjejer sker:

När någon vuxen finns i närheten

När någon vuxen inte finns i närheten

Vet ej

11. Utfrysning, att inte få vara med bland tjejer sker: Skriv i vilken
ordning, 1 är vanligast, 2 är näst vanligast och så vidare.

I klassrummet under lektion

I klassrummet under rast

I korridoren

På skolgården

I matan

På fritiden hemma hos någon

På fritiden under någon fritidsaktivitet, exempelvis fotbollsträning eller dansträning

Annat. Nämligen…………………………………………………………………………

12. Utfrysning, att inte få vara med bland tjejer sker:

När någon vuxen finns i närheten

När någon vuxen inte finns i närheten

Vet ej

13. Slag och sparkar bland tjejer sker: Skriv i vilken ordning, 1 är
vanligast, 2 är näst vanligast och så vidare.

I klassrummet under lektion

I klassrummet under rast

I korridoren

På skolgården

I matan
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På fritiden hemma hos någon

På fritiden under någon fritidsaktivitet, exempelvis fotbollsträning eller dansträning

Annat. Nämligen…………………………………………………………………………
14. Slag och sparkar bland tjejer sker:

När någon vuxen finns i närheten

När någon vuxen inte finns i närheten

Vet ej

15. Skitsnack bakom ryggen bland tjejer sker: Skriv i vilken ordning, 1 är
vanligast, 2 är näst vanligast och så vidare.

I klassrummet under lektion

I klassrummet under rast

I korridoren

På skolgården

I matan

På fritiden hemma hos någon

På fritiden under någon fritidsaktivitet, exempelvis fotbollsträning eller dansträning

Annat. Nämligen…………………………………………………………………………

16. Skitsnack bakom ryggen bland tjejer sker:

När någon vuxen finns i närheten

När någon vuxen inte finns i närheten

Vet ej

17. Jag är en:

Flicka

Pojke
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Frivilliga frågor, Du behöver inte svara om Du inte vill.Frivilliga frågor, Du behöver inte svara om Du inte vill.

18. Det här ska läraren göra och tänka på för att upptäcka om någon eller
några blir mobbade.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

19. Så här tycker jag att läraren ska göra om han eller hon upptäcker att
någon eller några är mobbade.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

20. Hur kommer det sig att det ibland är svårt för vuxna att upptäcka
mobbning?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

21. Övrigt och annat som jag vill skriva om flickors mobbning.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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