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Sammanfattning

Mitt syfte med det här arbetet har varit att beskriva hur en svensk grundskola arbetar med att
förebygga mobbning och hur arbetet upplevs av lärare och elever. Data har jag samlat in
genom att intervjua så kallade elevskyddsombud, lärare och elever. Den skola som jag
studerat har valt att bilda en arbetsgrupp mot mobbning, där det ingår 6 stycken personer som
arbetar på skolan. Medlemmarna i vuxengruppen mot mobbning fungerar som handledare åt
de två elevskyddsombud som finns i varje klass på skolan. Elevskyddsombudens
huvuduppgift är att vara uppmärksamma på om det förekommer mobbning och i så fall
rapportera det till sin handledare. De ska även se till att ingen behöver vara ensam på rasterna
och försöka skapa en bra stämning på skolan. Alla de sex personer som jag har intervjuat
upplever att arbetet med elevskyddsombuden fungerar bra. Både läraren och eleverna anser
dock att mobbning bör tas upp i undervisningen i större utsträckning än vad som görs idag.
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1 Bakgrund
Varje dag går många barn till skolan med ont i magen på grund av att de blir mobbade eller
trakasserade på annat sätt i skolan. Enligt Barnombudsmannen (1997) utsätts omkring
100 000 barn för mobbning i skolan varje år. Mobbning verkar ha blivit en del av många
elevers skolvardag och detta är något som det bör sättas stopp för. Eftersom skolan är
obligatorisk, till skillnad mot t.ex. fritidsaktiviteter, ställer det höga krav på arbetsklimatet och
därför förespråkar Barnombudsmannen (1997) att en nollvision för mobbning är den enda
rimliga målsättningen. Detta är något som jag instämmer i till fullo.

Redan tidigt under min utbildning bestämde jag mig för att mitt examensarbete skulle handla
om mobbning. Det jag sedan funderade över var om jag skulle skriva om hur man förebygger
eller om hur man motverkar mobbning. Det jag efter en tids grubblerier kommit fram till är att
om man aktivt arbetar med att förebygga mobbning så behöver man förhoppningsvis aldrig
motverka det. Därför valde jag att skriva om det mobbningsförebyggande arbetet. Jag är dock
medveten om att det även kan uppstå mobbning på skolor som aktivt arbetar mobbnings-
förebyggande, men jag tror inte att det sker i lika stor utsträckning som på andra skolor.

I Lpo 94 kan man läsa att ingen ska utsättas för mobbning i skolan. Detta ställer stora krav på
alla som arbetar i skolan och då inte bara lärarna utan även på all annan personal. Vidare står
det att läraren i samråd med annan personal ska uppmärksamma och vidta nödvändiga
åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. I kränkande
behandling lägger jag mobbning och därför anser jag att alla lärare är tvungna att förebygga
mobbning.

Ett tecken på att det förekommer mobbning i de svenska grundskolorna är de stämningar mot
kommuner som just nu pågår. Elever och föräldrar stämmer kommunerna för att de anser att
de har brustit i sitt ansvar när eleverna har blivit mobbade i grundskolan under längre tids-
perioder. Då jag snart ska börja arbeta som lärare i grundskolan har jag mer konkret börjat
fundera på hur man kan arbeta mobbningsförebyggande, och hur det kan te sig. Jag har därför
valt att titta lite närmare på hur en skola arbetar med att förebygga mobbning och hur berörda
parter ser på arbetet. Det är detta som jag kommer att beskriva i detta arbete.
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2 Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med det här arbetet är att beskriva hur det förebyggande arbetet mot mobbning i en
svensk grundskola kan bedrivas och hur det upplevs av lärare och elever vid den undersökta
skolan.

Mina frågeställningar till den utvalda skolan utifrån syfte är:

• Vilka tankar har lärare och elever på skolan vad gäller mobbning och
mobbningsförebyggande åtgärder?

• Hur bedrivs det mobbningsförebyggande arbetet?
• Hur ser lärare och elever på det mobbningsförebyggande arbetet?
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3 Litteraturgenomgång

I detta avsnitt kommer jag först att redogöra för tre olika definitioner på mobbning. Efter det
kommer jag att behandla några modeller för hur man kan arbeta mobbningsförebyggande. Jag
kommer även att ge några exempel på lektioner och övningar som man kan använda i sin
undervisning för att förebygga mobbning. Jag inleder med att titta på hur mobbning har
beskrivits av några författare.

3.1 Mobbning

3.1.1 Definition av mobbning

Jag har i den litteratur som jag läst kommit i kontakt med tre olika definitioner på mobbning,
dessa är:

Mobbning är långvarigt våld, psykiskt och/eller fysiskt, riktat mot ett offer och utövat av enskilda
personer eller grupper. (Roland, 1987, sid 10)

Mobbning är en form av aggressivt beteende som oftast är avsiktligt och som psykiskt eller fysiskt
skadar någon. Det rör sig också om ett långvarigt och upprepande beteende - veckor, månader och
år. (Sharp & Smith, 1996, sid 12)

Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över en tid, blir utsatta för
negativa handlingar från en eller flera individer. (Olweus, 1987, sid 8)

Gemensamt för dessa tre definitioner är att mobbning handlar om fysiskt eller psykiskt våld
som sker upprepade gånger över tid.

3.1.2 Mobbningens utbredning

Olweus (1987) skriver att ungefär 15 procent av alla elever i grundskolan är inblandade i
mobbning, då antingen som offer eller mobbare. Han har också kommit fram till att det är
flest elever som blir mobbade i de lägre årskurserna. Ju högre årskurser man tittar på desto
mer sjunker andelen elever som blir mobbade. Vad gäller elever som mobbar andra har han
kommit fram till att det inte är någon direkt skillnad i andelen mellan olika årskurser.

Med tanke på våra kunskaper om såväl mobbning som fenomen och vilka åtgärder som kan
användas mobbningsförebyggande är förekomsten av mobbning på våra skolor bara en fråga
om vilja och engagemang (Olweus, 1987).
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3.1.3 Vad utmärker mobbarna respektive offren?

Enligt Roland (1987) är de personer som mobbar andra relativt självsäkra, framfusiga och
präglade av svag aggressionshämning. Olweus (1987) menar att ett utmärkande drag för
mobbarna är deras aggressivitet. De är också mycket impulsiva och har ett starkt behov av att
dominera andra, deras självkänsla är genomsnittlig eller förhållandevis positiv (Olweus,
1987). Roland (1987) skriver att det procentuellt sett är fler pojkar än flickor som mobbar
andra.

Offret är ofta en socialt osäker person med låg självvärdering som i skolprestationer ligger
något under genomsnittet ( Roland, 1987). Enligt Olweus (1987) är de  typiska mobboffren
mer ängsliga och osäkra än vad andra elever är. Bland pojkar är mobboffren även fysiskt
svagare än genomsnittet. De brukar också vara försiktiga, känsliga, tystlåtna och känna sig
ensamma och övergivna i skolan (Olweus, 1987). Även vad gäller mobboffren har Roland
(1987) funnit att pojkarna är mer representerade än flickorna.

3.2 Modeller

För att undvika att upprepat våld förekommer kan en skola arbeta förebyggande. Sharp (1996)
menar att det måste finnas en strategi på skolan vad gäller mobbning för att man ska kunna
åtgärda mobbningen på skolan. Denna strategi ska utgöra en ram för både insatser och
förebyggande arbete. Hon poängterar att all personal på skolan måste vara införstådda i hur
strategin är tänkt för att arbetet ska fungera på ett bra sätt. Alla måste även ingripa direkt om
de ser minsta tecken på att det förekommer mobbning.

3.2.1 En helhetsinriktad strategi mot mobbning

Sharp (1996) ger ett exempel på en modell för en helhetsinriktad strategi mot mobbning.
Modellen består av fem stycken stadier som ska arbetas igenom. Dessa är:

• Medvetandegörande: Att få de inblandade att inse vad mobbning är och få dem
engagerade i mobbningsarbetet. För att uppnå detta ger hon som exempel att
personalen på skolan ska samlas i smågrupper och gemensamt komma fram till en
definition på mobbning som man vill ska gälla på skolan.

• Konsultation: Arbetet med strategidokumentet påbörjas. För att strategin ska bli så bra
som möjligt bör man även låta expertis utanför skolan ge sina synpunkter på strategi
och åtgärdsprogram.

• Utformning av strategin: Idéerna som kommit fram sammanställs i ett dokument. Här
är det viktigt att föräldrar, elever, lärare, skolledning och övrig personal är delaktiga i
arbetet. Strategin bör även vara formulerad så att den passar för olika målgrupper.

• Kommunikation och genomförande: Den valda strategin börjar användas. För att
arbetet med strategin ska bli bra kan personalen på skolan behöva få någon form av
utbildning gällande mobbning. Utbildningen kan röra exempelvis ledarskap,
rådgivning och metodträning. Skolan måste också införa ett rapporteringssystem där
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man anger när eventuell mobbning ägt rum, vilka åtgärder som satts in och hur det
hela följts upp.

• Vidmakthållande och utvärdering: Påminna personalen om strategin och kolla om den
fungerar på ett bra sätt. Detta kan göras via informationsträffar och enkäter.

När man utformar strategin poängterar Sharp (1996) att det är lika viktigt hur strategin
utformas som vad den slutligen kommer att innehålla och hur den förverkligas. Ett annat sätt
att arbeta mobbningsförebyggande är att använda det som Staff (1997) kallar för Mombus.

3.2.2  Mombus – modell att förebygga mobbning

Mombus är ett instrument, som används i ett förebyggande syfte och som ska verka på lång
sikt. Modellen är konstruerad av Janne Staff, som tidigare arbetat som polis, och består av en
ram som läraren sedan själv kan arbeta vidare med. För att modellen ska fungera måste både
personal, elever och föräldrar hjälpas åt (Staff 1997).

Innan arbetet med Mombus-modellen sätts igång på skolan så åker Janne Staff dit för att
informera såväl personal, elever och föräldrar om arbetssättet. Först pratar han med all
personal i 60 minuter och efter det pratar han med varje klass på skolan i lika lång tid. Han har
i god tid skickat ut information till föräldrarna och håller även i ett föräldramöte med dem för
att presentera det nya arbetssättet.

Mombus är en förkortning av mobbningsombudsmannen och arbetet går ut på att eleverna
själva ska ta ansvar för att upptäcka mobbningen på skolan. Två elever från varje klass är
Mombus i en vecka i taget, eftersom alla i klassen ska få vara Mombus minst en gång per
termin.

När man infört Mombus så är det meningen att klassläraren ska följa upp vad som hänt i
klassen varje vecka eller till och med varje dag. Om man märker att det är någon elev som
gjort sig skyldig till någon form av mobbning måste man genast ta itu med detta. Eleverna
måste förstå att ingen form av mobbning är tillåten på skolan, och därför är det viktigt att de
vuxna ingriper så fort de upptäcker tendenser till mobbning.

Eleverna i klasserna får turas om att vara mobbningsombudsmän i en vecka i taget. Det är
alltid två elever som är Mombus samtidigt och varje fredag träffar de som varit Mombus
under veckan klassföreståndaren för att prata igenom vad som har hänt under veckan. De
fyller även i en Mombusrapport tillsammans (se bilaga 1).

Erfarenheterna från den gångna veckan tas sedan upp till samtal och diskussion i klassen. Det
man då kan prata om är t.ex. kamratskap, att bry sig om varandra, varför man retas och slåss
och hur det känns att vara utanför.

Rapporten som klassläraren fyllt i med hjälp av veckans Mombus sparas sedan i en Mombus-
pärm som en person på skolan har ansvar för. Om det kommer fram några saker som är
belagda med sekretess får läraren däremot inte skriva ned det i rapporten. Genom att alla
rapporter samlas på ett och samma ställe kan man lätt se om det är samma personer som ofta
förekommer, både vad gäller mobbare och utstötta.
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I arbetet med Mombus ingår det även en klubb som kallas för Mombusklubben. Detta är en
frivillig klubb som är till för de som vill vara med och då både barn, föräldrar och personal.
Vid föräldramötet som hålls vid arbetets början går man igenom klubbverksamheten.
Avsikten med klubben är att man ska umgås under trevliga former även på fritiden. Vad
klubben väljer att göra kan vara allt från utflykter till studiecirklar och utgivning av tidningar,
det är nämligen medlemmarna själva som bestämmer vad som ska göras. Det är tänkt att
arbetet med Mombus så småningom ska bli ett närverk där eleverna via internet ska kunna ha
utbyte av varandra och få Mombusvänner över hela landet.

3.3 Att ta upp mobbningen i undervisningen

Enligt Sharp (1996) finns det två viktiga syften med att arbeta med mobbningsproblemet i
undervisningen. Nämligen att öka medvetenheten hos eleverna om mobbningstendenser och
att utmana och ifrågasätta existerande attityder som rör mobbning. Detta arbete kan ske på
olika sätt och jag kommer i det följande ge några exempel.

3.3.1 Kvalitetscirklar

En kvalitetscirkel består av 5 till 12 elever som träffas regelbundet, helst en gång i veckan, för
att diskutera eller ta itu med eventuella problem. Eleverna får i kvalitetscirklarna själva
utforma sina lösningar på mobbningsproblemet. Att de själva är med och utformar lösningar
gör att alla blir mer insatta i vad det går ut på. Enligt Sharp (1996) kommer detta att resultera i
ett kamrattryck mot mobbning, och därmed kommer även mobbning att förebyggas.

Arbetet med kvalitetscirklarna bygger på följande 5 stadier:
1. Identifiera problemet.
I denna del används oftast brainstorming och utifrån denna kommer eleverna i gruppen
överens om ett visst område som man vill arbeta vidare med.
2. Analysera problemet.
Eleverna får tänka ut och diskutera olika orsaker till problemet. De får sedan bestämma sig för
vilka orsaker de anser vara viktigast.
3. Utveckla lösningar.
Utifrån de olika orsaksfaktorerna de kommit fram till försöker de att komma fram till olika
lösningar på problemet.
4. Presentera lösningarna för ledningen.
När eleverna kommit fram till en lösning på problemet som de anser vara bra får de presentera
sin lösning för ledningsgruppen. Vilka som ingår i ledningsgruppen kan variera, men Sharp
(1996) ger ett exempel där rektor, lärare och elever ingår.
5. Utvärdera och genomför en lösning.
Om ledningsgruppen godkänner lösningen får eleverna börja genomföra lösningen och även
utvärdera den.

I arbetet med kvalitetscirklarna ingår det även att utvärdera den egna gruppens arbete. Genom
att utvärdera sina egna bidrag i gruppen kommer eleverna enligt Sharp (1996) att förbättra
sina färdigheter i både kommunikation och problemlösning, såväl som att de får tillfälle att
reflektera över relationer och känslor som uppstår mellan människor som arbetar tillsammans.
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3.3.2 Läsa texter om mobbning

Det finns idag många böcker som tar upp relationer mellan människor. När barn läser eller hör
sådan skönlitteratur läsas identifierar de sig lätt med den svagaste personen. Eftersom man
vädjar till barnens känslor så kan detta ha en attitydförändrande inverkan (Roland, 1987).
Genom att läsa litteratur som handlar om mobbning får eleverna enligt Sharp (1996) en bild
av orsaker och hur man kan ingripa. Roland (1987) understryker att bäst resultat uppnås om
barnen upplever texten tillsammans, genom att läraren eller en elev läser texten högt. Det kan
ge resultat om man bara läser, men det ger ett ännu bättre resultat om läraren för ett samtal
med barnen om det som lästs. Detta samtal kan ske antingen i slutet av lektionen eller också
avbryter man läsningen på olika ställen för att diskutera (Roland, 1987). Genom att läsa och
diskutera saker som rör personliga och sociala frågeställningar kan eleverna enligt Sharp
(1996) stärka sina uppfattningar om och reaktioner på mobbning. Genom att eleverna delar
med sig av reaktioner och sina åsikter om känsliga frågor bidrar de till att skapa ett öppet och
tillitsfullt klimat i klassen, detta utgör ett hinder mot mobbning (Sharp, 1996).

3.3.3 Kreativ skrivning

Sharp (1996) beskriver att läraren kan ge eleverna i uppgift att skriva om de böcker som man
läst som handlar om mobbning. Det de kan skriva om är hur de olika personerna i boken beter
sig och vad de själva tycker om deras beteende. Roland (1987) ger ett förslag på att eleverna
kan få i uppgift att skriva berättelser eller uppsatser om mobbning. Han har märkt att eleverna
i sina uppsatser i de flesta fallen tar ställning mot mobbning. Det är ytterst sällsynt att någon
elev försvarar mobbningen. De här berättelserna som eleverna har skrivit kan sedan läsas upp
för de andra eleverna i klassen. Effekten av uppsatserna blir enligt Roland (1987) störst om
eleven själv får läsa upp den för sina klasskamrater. Han påpekar dock att det är viktigt att
vara försiktig om man tänker använda sig av denna metod så att det inte blir oönskade
bieffekter genom att eleverna exponerar sina åsikter. Ytterligare ett sätt att använda denna
metod är att låta eleverna skriva tillsammans i lämpliga grupper (Roland, 1987).

3.3.4 Drama

Man kan arbeta mobbningsförebyggande med drama på olika sätt. Ett exempel är att låta
eleverna skriva en egen pjäs om mobbning som de kan spela upp för de andra klasserna på
skolan (Roland, 1987). Man kan även spela upp bestämda situationer inom gruppen. Detta kan
ske antingen med ombytta roller, dvs. mobbaren spelar mobbad och tvärtom, eller med
realism dvs. man spelar sin egen roll. Roland (1987) påpekar dock att läraren helst bör ha en
bra både praktisk och teoretisk utbildning för att använda sig av båda dessa sistnämnda
metoder.
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Drama och rollspel kan hjälpa eleverna att analysera problem som rör mobbning. För att
drama ska bli ett effektivt redskap bör det leda fram till diskussioner i mindre grupper eller i
helklass om vilka frågor och känslor som dök upp under arbetet (Sharp, 1996). Genom detta
arbete anser hon även att alla elever kan få en bättre förståelse av mobbningsproblemet.

3.3.5 Faddersystem

Ett vanligt faddersystem som används i många skolor går ut på att äldre elever har tillsyn över
de yngre. Det vanligaste är enligt Roland (1987) att de som går i sexan är faddrar åt de som
går i ettan. Roland (1987) beskriver att syftet med användande av ett faddersystem är att öka
känslan av trygghet, öka den reella tryggheten och att skapa aktivitet och gemenskap.

Hur man lägger upp fadderskapet varierar och Roland (1987) ger tre olika förslag:
• Kollektivt fadderskap: En hel klass har gemensamt ansvar för en annan. Det kan t.ex.

vara så att 6a är faddrar åt 1a och då ska alla i 6a hjälpas åt att ta hand om eleverna i
1a.

• Parsammansättningar: En elev har ansvaret för en elev. En elev i t.ex. sexan är då
ansvarig för en viss elev i ettan.

• Ambulerande fadderskap: Ansvaret för eleverna i den klass de är faddrar åt skiftas i
klassen. Det kan t.ex. vara så att halva klassen är ansvariga ena veckan och den andra
halvan nästa vecka.

Roland (1987) skriver om de problem som kan uppstå med alla dessa tre varianter. Nackdelen
med både det kollektiva och det ambulerande fadderskapet är att det finns en risk att många
faddrar inte tar på sig ansvaret, utan struntar i sina förpliktelser. Om skolan däremot använder
sig av parsammansättningar ökas ansvarskänslan, men man bör då vara ytterst noga med vilka
elever man sätter ihop. Enligt Roland (1987) bör man helst undvika sammansättningar med en
kille och en tjej, då dessa sammansättningar lätt kan bidra till att den yngre eleven blir
mobbad.

Han skriver vidare att för att arbetet med fadderverksamheten ska fungera på ett bra sätt så bör
man även ha vuxentillsyn, då helst av lärarna i de två aktuella klasserna. Något
eftersträvansvärt är även att de två klasserna har gemensamma arrangemang som t.ex.
utflykter för att skapa kontakter mellan klasserna (Roland, 1987).

3.3.6 Klassamtal

Ett klassamtal går till så att läraren och eleverna sitter på sina stolar i en cirkel. Genom att
placera klassen på detta sätt kommer alla att ha ögonkontakt med alla. Längden av samtalen
varierar mellan 10-45 minuter beroende på årskurs och diskussionens ämne och förlopp.
Läraren bör dock helst ha klassamtal minst en gång per vecka för att skapa rutinen. Lärarens
uppgift under samtalen blir att skapa en god kommunikation där alla elever känner att de
andra lyssnar på vad man säger.
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Att prata om mobbning kan verka provocerande för vissa elever och det kan då finnas en risk
att samtalet låser sig. Om man då istället väljer att starta en bit i periferin kan det enligt
Roland (1987) verka mindre provocerande. Det är dock viktigt att det finns en klar förbindelse
med mobbning så att läraren lätt kan styra dit samtalet.

Genom dessa samtal ska man försöka fastställa en norm som Roland kallar för ”Det är fel att
plåga andra” (Roland, 1987, sid 71). För att göra detta är det vissa centrala teman som måste
tas upp till diskussion. Dessa teman är:

• Bekantskap: Är det mer okej att plåga en person som jag inte känner?
• Ras/etnisk tillhörighet : Är det mer okej att plåga en person med annan hudfärg än mig

själv?
• Ålder: Är det mer rätt att plåga personer som är äldre än en själv än att plåga de som är

yngre?
• Utseende: Har jag större rätt att plåga någon som har ett utmärkande utseende?
• Familjebakgrund: Är det mer okej att plåga en person vars föräldrar är lite konstiga?
• När vi är många: Hur många personer måste det vara som plågar för att jag själv ska

komma undan med ansvaret?
• När offret provocerar: Är det fel att plåga den som själv provocerar?
• När ingen ser oss: Får man plåga andra när det inte är någon som ser?

Dessa olika teman kan även kombineras för att det ska bli ytterligare diskussioner.
• Är det fel att plåga någon som vi inte känner när vi är många?
• Är det fel att plåga en vuxen som har ett konstigt utseende?

När klassen diskuterat igenom alla dessa teman har man kommit fram till hur långt ”Det är fel
att plåga andra”- normen gäller. Eftersom eleverna har diskuterat gemensamt blir det även
svårare för de som mobbar att komma på skäl som legitimerar sitt beteende (Roland, 1987).

3.4 Reflektion

Vilket jag tidigare skrivit så är mobbning fysiskt eller psykiskt våld som sker upprepade
gånger över tid. För att förebygga att mobbning uppkommer kan skolan använda sig av
färdiga modeller, jag har i detta avsnitt gått igenom två olika modeller nämligen en
helhetsstrategi mot mobbning och Mombus. Förutom dessa modeller kan lärarna på skolan,
och även de på skolor där man inte arbetar med en modell, ta upp mobbningsproblematiken i
sin undervisning på olika sätt. Detta kan man göra genom kvalitetscirklar, drama, klassamtal,
läsa litteratur och använda kreativ skrivning. Det kan även finnas ett faddersystem på skolan
där de äldre eleverna är faddrar åt de yngre.
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4 Metod

4.1 Metodval

Eftersom jag med detta arbete är ute efter att visa hur man arbetar med att förebygga
mobbning på en specifik skola och hur arbetet upplevs av de berörda valde jag att använda
mig av intervjuer för att samla in fakta. Jag ansåg nämligen att det vore bäst om de som är
berörda av det mobbningsförebyggande arbetet själva fick berätta för mig hur de arbetar och
vad de tycker om arbetet.

I mitt arbete har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden istället för den
kvantitativa. Enligt Patel (1994) ska detta val göras beroende av hur man väljer att bearbeta
och analysera den information man samlat. Om man använder sig av statistiska bearbetnings-
och analysmetoder så bedriver man en kvantitativt inriktad forskning. Om man istället
använder sig av verbala analysmetoder så bedriver man en kvalitativt inriktad forskning
(Patel, 1994). Eftersom jag vill ha reda på hur människorna själva upplever det mobbnings-
förebyggande arbetet så faller det sig naturligt att välja den kvalitativa metoden. Jag kommer
alltså att göra ett beskrivande arbete och inte ett mätande.

Frågorna jag använde mig av i mina intervjuer var öppna men ändå riktade. Jag hade redan
innan bestämt mig för att jag ville ha reda på hur skolan arbetar mobbningsförebyggande och
vad de intervjuade tyckte om arbetet. Innan jag åkte till skolan för att göra intervjuerna hade
jag även formulerat några frågor som jag ville ha svar på (se bilaga 2). Frågorna var relativt
öppna och jag gav dem därigenom en chans att själva fundera och berätta det de kom på. Jag
följde dock inte frågeordningen nitiskt, utan plockade in frågorna när de passade in i samtalet.
Under intervjuernas gång ställde jag även följdfrågor och genom de samtal vi förde fick jag
även reda på fakta som jag inte tidigare tänkt fråga om.

4.2 Urval

För att få svar på mina frågeställningar var jag beroende av att komma i kontakt med en skola
som arbetar mobbningsförebyggande. I den litteratur som jag läst har jag flera gånger läst om
en viss skola som aktivt arbetar mobbningsförebyggande. Jag valde därför att ta kontakt med
rektorn på den skola jag läst om för att skaffa intervjupersoner.

För att få reda på hur olika parter på skolan ser på det mobbningsförebyggande arbetet valde
jag att göra mina intervjuer med tre olika parter. Jag intervjuade först tre stycken elever som
är elevskyddsombud samtidigt. Efter det en lärare som är med i den vuxna mobbningsgruppen
på skolan och sist intervjuade jag två stycken elever. Att jag valde att intervjua just dessa
personer beror på att jag ville få en helhetsbild av arbetet genom att se på det ur olika
perspektiv. Genom att jag intervjuade lärare, elevskyddsombud och elever anser jag att jag
kan ge en mer sanningsenlig bild av det mobbningsförebyggande arbetet än om jag istället
bara intervjuat t.ex. lärare.
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Att jag intervjuade just de personer jag gjorde beror till största del på slumpen. När jag ringde
till rektorn för att skaffa personer att intervjua hänvisade hon mig nämligen till två lärare som
är med i mobbningsgruppen. Jag valde då att bara ta kontakt med en av dem. När jag stämde
tid med läraren bad jag henne att även skaffa fram några elevskyddsombud som jag kunde
prata med. Hon frågade då tre stycken som är med i hennes mobbningsgrupp och de ville alla
ställa upp på en intervju. Eleverna däremot skaffade jag själv genom att fråga de elever som
jag mötte i korridoren om de kunde tänka sig att bli intervjuade.

För att detta inte skulle bli ett alltför stort arbete så valde jag att bara intervjua de sex personer
som jag tidigare redogjort för. På grund av detta är det inte säkert att resultatet jag kommit
fram till är generellt för andras uppfattningar på skolan.

4.3 Intervjuernas genomförande

Jag gjorde alla mina intervjuer i ett grupprum som låg i fritidsgården, ett stenkast från skolan.
I rummet fanns ett bord med många stolar och en hörnsoffa. Jag valde att vi skulle sitta i
soffan och dörren till rummet hölls hela tiden stängd så vi blev inte störda av några andra
personer. Före intervjuerna gick jag igenom vad undersökningen handlade om och att
ingenting som de sa skulle kunna härledas till dem.

Innan intervjuerna började på riktigt försökte jag att skapa ett bra klimat för att få fram en så
sann bild som möjligt. Detta gjorde jag genom att först presentera mig och sedan berätta om
mitt arbete och vad jag skulle vilja få ut av dessa intervjuer. Jag började även alla intervjuer
med att be dem beskriva vad de anser att mobbning är för något. Detta gjorde jag för att se
vad de lade in i begreppet och även för att leda in dem på mobbningsproblematiken.

Jag spelade in alla intervjuerna på band för att inte missa något som sades. Intervjuerna med
läraren och elevskyddsombuden tog cirka en halvtimme vardera. Intervjuerna med eleverna
varade i cirka 15 minuter styck.

I intervjun med de tre elevskyddsombuden var talutrymmet inte så jämnt fördelat. Tjejen som
gick i nian pratade mycket mer än de andra två. Men jag upplevde det ändå som att åttorna
fick säga det som de ville.

4.4 Databearbetning och analys

När jag kom hem från intervjuerna satte jag mig ner och lyssnade igenom alla intervjuerna.
Jag skrev även ner allt som sades på ordbehandlare och skrev sedan ut det för att få en bättre
överblick. Detta är enligt Patel (1994) det vanligaste sättet att bearbeta data när man använder
sig av intervjuer, för det är enklare att arbeta med en text än ett ljudband. När jag skrev in
intervjuerna på ordbehandlaren använde jag olika typsnitt för att visa vem som sa vad. Detta
var jag extra noga med när jag skrev ut intervjun med elevskyddsombuden, så jag kunde se
vem av dem som sagt vad.
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När jag skrivit ut alla intervjuerna på papper läste jag igenom dem och gjorde olika
markeringar med olika färgpennor för att se en klarare struktur. Detta gjorde jag utifrån mina
frågeformuleringar, där varje fråga fick en viss färg. När jag bearbetade data framträdde det
två klara huvudrubriker, nämligen de intervjuades beskrivning av skolans arbetssätt och de
intervjuades åsikter och övriga kommentarer. Jag valde då att dela upp mitt resultat i dessa två
delar följt av flera underrubriker.

4.5 Metoddiskussion

Enligt Lantz (1993) bör rummet där man gör intervjun vara fredat från intrång, telefoner och
störande ljud. Detta var något som det rummet jag hade tillgång till var. Genom detta tror jag
inte att resultatet har blivit påverkat av den rumsliga utformningen. Något som kan ha
påverkat resultatet något är att jag spelade in alla intervjuerna på band. Jag tror däremot inte
att de undanhöll något på grund av bandspelaren, men enligt Lantz (1993) bör man ändå ta det
i beaktande.

Eftersom jag är både intervjuare och författare så finns det en risk att jag inte varit fullt
objektiv. Detta tror jag dock inte att någon kan vara. Frågan är ju också om det egentligen är
eftersträvansvärt att vara helt objektiv. Enligt Lantz (1993) är det ju nämligen samspelet
mellan intervjuaren och den tillfrågade som utgör föremål för analys. Trots detta resonemang
har jag ändå försökt att inte påverka intervjupersonerna och inte heller vinkla deras svar vid
analys.

I min resultatdel har jag valt att själv beskriva vad som kommit fram under intervjuerna. Då
de intervjuade sagt saker som jag tycker belyser något har jag valt att även ta in detta som
citat. Beroende på detta består inte resultatet av så många citat, utan bara i de fall där jag anser
det nödvändigt. På grund av detta får läsaren lita på att mina tolkningar är korrekta.
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5 Resultat

Nedan redovisar jag resultatet av intervjuanalysen. För att få en bra struktur och även för att
göra det lättare för läsaren har jag har valt följande upplägg av resultatdelen. Först kommer
jag att ge en beskrivning av den skola där jag genomförde mina intervjuer. Efter det så följer
en beskrivning av hur man arbetar med att förebygga mobbning på skolan. Sist berättar jag
vad de intervjuade sa och hur de ser på arbetet.

5.1 Beskrivning av den studerade skolan

Den skola jag valt att studera är en högstadieskola som ligger i en medelstor svensk kommun.
Skolan är belägen en bit från stadens centrum och merparten av eleverna bor i lägenheter.
Skolan byggdes på 70-talet och har idag cirka 550 elever från år 6 till år 9. Byggnaden har en
stor kapphall där alla elever har sina skåp och där finns det även några sittplatser med bord. Ut
från kapphallen går det fem långa korridorer och längs dessa ligger klassrummen. På rasterna
brukar eleverna befinna sig antingen i kapphallen eller också på fritidsgården som ligger ett
stenkast från skolan.

5.2 De intervjuades beskrivning av skolans arbetssätt

Den studerade skolan har valt att aktivt arbeta med att förebygga mobbning och det
mobbningsförebyggande arbetet sker på olika sätt. I min studie av skolan ser jag att det främst
är två bitar som dominerar, nämligen vuxengruppen mot mobbning och elevskyddsombuden.
Utöver detta arbetar man även med att kartlägga mobbningen och att ge utstötta elever
möjlighet till ett umgängesliv, detta sker då via vuxengruppen. Jag kommer i det följande
beskriva den aktuella skolans arbetssätt.

Vad läsaren bör tänka på, och som även den intervjuade läraren påpekade många gånger, är att
det fortfarande är klassföreståndaren som är ansvarig för sin klass. Den vuxna mobbnings-
gruppen och elevskyddsombuden finns dock till som ett stöd för honom/henne. Men det är
inte meningen att de ska ta över klassföreståndarens arbete, utan hjälpa till vid behov.

5.2.1 Kartläggning av mobbning

På den undersökta skola genomförs en systematisk kartläggning av mobbningsfrekvensen som
sköts av vuxengruppen mot mobbning. Kartläggningen sker i alla sjuor en månad in i
höstterminen. Till att börja med får alla elever anonymt fylla i en enkät om förekomst av
mobbning i klassen och på skolan. Enkäten sammanställes och efter det går man återigen ut
till klasserna under två lektionstimmar. På dessa timmar ser man först på en videofilm som
handlar om mobbning och sedan dels klassen in i smågrupper. Man sätter sig sedan ner i
grupperna och diskuterar mobbning samt hur de har det i klassen. Eftersom eleverna redan
fyllt i enkäter om detta så vet de vuxna om det förekommer mobbning eller inte.
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Vuxengruppen berättar även för eleverna om hur de arbetar för att mobbning inte ska
uppkomma, och att skolan absolut inte tolererar mobbning. Regler mot mobbning diskuteras
och man går även igenom elevskyddsombudens roll samt var eleverna ska vända sig om de
ser något misstänkt.

5.2.2 Kill- och tjejgruppen

Arbetet med en kill- och en tjejgrupp startades på skolan 1991. Kill- och tjejgruppen är till för
de flickor och pojkar som står utanför den stora gemenskapen. De som är med i gruppen är de
som tidigare var ensamma, kände sig isolerade eller otrygga och fick sällan eller aldrig vara
med sina klasskamrater på raster och fritid. Vilka dessa personer är ser man på svaren på den
enkät som alla sjuor som börjar på skolan får svara på. Det kan också vara klassföreståndare
eller föräldrar som hör av sig.

Kill- och tjejgruppen träffas en gång i veckan efter skoltid och gör då alla möjliga slags
aktiviteter. Man försöker att hitta på saker som intresserar alla som är med i gruppen och
eleverna får själva vara med och bestämma vad de vill göra för något. Eftersom träffarna
ligger på kvällstid så behöver inte någon utomstående få reda på vilka som är med i gruppen.
Men de som är med i gruppen nu berättar gärna för sina klasskompisar om vad de gör för
något. Lärarna har märkt att när eleverna varit med i gruppen i ett par terminer så är det
många av dem som fått ett större självförtroende och större tillit till egen förmåga. De
upplever det också som att eleverna blivit mer öppna och gladare.

5.2.3 Vuxengruppen mot mobbning

Det var kuratorn som 1991 tog initiativet och bildade en arbetsgrupp mot mobbning på
skolan. Gruppen består av sex stycken vuxna som arbetar på skolan. Av dessa är tre ständiga
medlemmar (kurator, skolsköterska och fritidspedagog) och de andra tre, som alla är lärare,
byts ut vart tredje år. Arbetsgruppen mot mobbning sammanträder en gång i veckan och varje
möte tar cirka en timme. På mötena är det kuratorn som är ständig ordförande och
sekreterarjobbet skiftas mellan de andra medlemmarna.

De personer som är med i vuxengruppen mot mobbning är alla frivilliga och de har själva valt
att de vill vara med. Ingen blir tvingad att vara med utan man blir först tillfrågad. Som jag
redan skrivit så är lärarna bara med i vuxengruppen i tre år. För att nya medlemmar ska
komma in i arbetet på ett bra sätt har de ett halvårs inskolningstid. Den nya medlemmen får då
gå med den personen som han/hon ska ta över efter. Detta får till följd att en medlem först
”går bredvid” ett halvår, arbetar själv två år och sedan skolar in en ny medlem i ett halvår.

Anledningen till att lärarna bara får vara med i mobbningsgruppen i tre år i taget är att så
många som möjligt ska bli engagerade i arbetet och även få en ökad kunskap om mobbning.
Att det är en fritidsledare med i vuxengruppen beror på att man ska få en helhetsbild av
eleverna. Det har nämligen visat sig att många elever beter sig annorlunda i och utanför
skolan. Genom fritidsledarens medverkan så får man då även med denna eventuella skillnad.
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Varje gruppmedlem, förutom fritidsledaren, är kontaktperson för 3-4 klasser fördelade i olika
årskurser. Han/hon fungerar även som handledare åt de två elevskyddsombud som finns i
varje klass. Handledaren träffar alla sina elevskyddsombud, som varierar mellan 8 och 10
stycken, ungefär var tredje vecka. Utöver detta så kan elevskyddsombuden söka upp sina
handledare när de vill för att t.ex. berätta att någonting har hänt.

På vuxengruppens möten tar de upp de saker som elevskyddsombuden tagit upp på
föregående handledarmöte. De bestämmer då om det är något som man ska arbeta vidare med
och i så fall hur man ska göra och även vem som ska ta hand om det. Vuxengruppen är också
mycket angelägen om att berätta om sitt arbetssätt och sina erfarenheter för andra. Detta görs
dels genom att andra skolor kommer på besök och dels att de själva åker ut och berättar.
Dessa arbetsuppgifter måste också tas upp och fördelas inom gruppen.

5.2.4 Elevskyddsombuden

I varje klass på skolan finns det två elevskyddsombud. När eleverna börjar på skolan, antingen
i sexan eller sjuan, får de som vill söka till att bli elevskyddsombud. Ansökan sker ungefär
som när en vuxen person söker ett vanligt jobb. Först får eleven ge ett skriftligt brev till
kurator som denne läser igenom. Sedan får eleven komma på en intervju med kurator där även
ett äldre elevskyddsombud sitter med. Kurator bestämmer sedan i samråd med de andra i
vuxengruppen vilka två som ska väljas ut i varje klass. Man går även runt och pratar med de
sökandes kompisar och lärare för att försäkra sig om att de är lämpliga för jobbet. Det man
tänker på när man väljer elevskyddsombud är om eleven verkligen inser att det är viktigt jobb
som väntar och att de inte kommer att utnyttja den ställning de kommer att få. Eleven bör
helst också vara stark i psyket och ha relativt hög status i klassen.

De två elevskyddsombuden som sedan blir utsedda i varje klass är elevskyddsombud under
hela sin högstadietid. Eleverna kan dock bli avstängda om de missköter sig, och de kan också
själva välja att gå ur. Men det är tänkt att det ska vara samma elever som är elevskyddsombud
under hela högstadietiden. När de sedan slutar i nian får de ett intyg där det står att de varit
elevskyddsombud, detta kan vara bra att visa upp vid en kommande arbetsintervju senare i
livet.

Elevskyddsombuden har tystnadsplikt om allt de får reda på. De har skrivit på ett papper där
de förbinder sig att inte berätta vad de vet för personer utanför gruppen. Samtidigt skriver de
också på att de inte ska mobba någon annan och att de ska vara en bra kompis. Det är om de
bryter någon av dessa regler som de kan bli avstängda som elevskyddsombud.

Alla elevskyddsombuden får en heldagsutbildning i sjuan för att bli elevskyddsombud, man
hyr då ett konferensrum där utbildningen sker. Under den här dagen få de vara med om många
saker. Elevskyddsombud från åttan och nian kommer och berättar om hur det är att vara
elevskyddsombud. Syster berättar om de fysiska bitarna, och lärarnas fackliga representant
berättar om den biten. Vuxengruppen går sedan igenom definitionen för vad mobbning är och
berättar hur de jobbar på skolan.

Åttorna och niorna får lite tidigare på hösten åka iväg till en kursgård för att slipas samman
och även för att diskutera om det är något som måste förbättras från föregående år. På våren
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får sedan alla elevskyddsombud åka iväg på ett läger. Detta för att de ska få känna sig
betydelsefulla och även för att höja deras status bland de andra eleverna.

Vid varje tillfälle som gruppen med elevskyddsombud och handledare träffas följer man en
viss dagordning. Första punkten är föregående mötes protokoll, då kollar man av om de saker
man kommit överens om har gjorts. Läraren gav ett exempel: ”Vi säger att nån har berättat
då att det är nån i den klassen som har blivit retad mycket… och att de vet vilka det är… då
får de i uppgift till nästa gång att ta reda på exakt vad som har sagts… vilka lektioner… vem
sa vad… så vi har fakta”. Elevskyddsombuden för alltså smyganteckningar om vad som
händer. Det får inte synas och handledaren tar även kontakt med berörda lärare så att dessa
också är uppmärksamma på vad som händer och sägs. Till nästa möte tar man sedan med sig
alla anteckningar som man har samlat. Beroende på vad som kommit fram så bestämmer
handledaren i samråd med vuxengruppen om man ska prata med mobbarna eller om det bara
varit falskt alarm. Efter föregående mötes protokoll går man ”laget runt” och alla får berätta
om hur det är i sin klass. Om det är något speciellt som hänt tar man upp och diskuterar detta.
Sedan får elevskyddsombuden komma med synpunkter på mobbningsarbetet eller skolan i
allmänhet.

5.2.5 Hur mobbningen tas upp i undervisningen

En månad in på höstterminen går mobbningsgruppen ut till alla nya sjuor på skolan och gör en
kartläggning av mobbningsförekomsten. Eleverna får då även se en film om mobbning, och
man diskuterar sedan mobbning och elevskyddsombudens roller (Se ovan). Utöver dessa två
lektionstimmar så arbetar man inget mer med mobbning som enskilt fenomen. Man arbetar
istället med hur man ska bete sig och vara mot andra. I detta ingår ju såklart mobbning, men
eftersom det inte är uttalat så upplever inte eleverna att det är mobbning man pratar om.

För tillfället arbetar hela skolan med värdegrunden. Klassföreståndarna tar då upp frågan om
hur man är och hur man helst bör vara mot varandra i sina klasser. Något annat som diskuteras
är att alla har rättighet att känna sig trygga och säkra i sin klass. Något man arbetade mycket
med förra terminen var språk, attityder och killar/tjejer. I vissa perioder arbetar man även med
kill- och tjejsnack. Eleverna får då gå till fritidsgården i mindre könsindelade grupper och
diskutera frågor som kompisar och kamratskap. De här kill- och tjejsnacken har man för att
stärka eleverna i klassen.

Eftersom det fortfarande är klassföreståndaren som har ansvar för sin klass, så är det upp till
honom/henne hur mycket man arbetar med mobbningsfrågor i klassen. Beroende på detta så
skiftar innehåll, form och antal tillfällen mellan de olika klasserna. Tanken är dock att arbetet
ska ske kontinuerligt och så funkar det även i de flesta klasserna.

Något som man verkligen arbetar hårt med, som inte direkt har med undervisningen att göra,
är att försöka ha många vuxna i korridorerna under rasterna. Lärarna på skolan har märkt att
det blir mycket lugnare om eleverna vet att det finns någon vuxen i närheten.
Elevskyddsombuden har också i uppgift att se efter vad som händer i korridorerna och se till
så att ingen behöver vara ensam på rasterna.
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5.3 De intervjuades åsikter och övriga kommentarer

5.3.1 Intervju med lärare

Läraren som jag intervjuade är en kvinnlig speciallärare som ingår i den vuxna
mobbningsgruppen. Hon har jobbat på skolan i cirka 5 år och hade nu varit med i
mobbningsgruppen i ungefär två år.

Hennes definition på mobbning lyder: ”När en eller flera under en längre period ger sig på
en elev… eller individ …och det kan va både fysiskt och psykiskt.” Hon poängterade att den
ena parten hela tiden måste vara i underläge för att det ska kallas för mobbning. Hon jämförde
mobbning med ett vanligt bråk, där båda parter har samma maktförhållande. Det är för henne
mycket viktigt att skilja mellan ett vanligt bråk och en mobbningssituation.

Hon anser att en nollvision vad gäller mobbning är omöjlig att nå upp till. Hon menar
nämligen att när vi människor mår dåligt så ger vi oss gärna på någon annan för att inte må
lika dåligt själva. Hennes vision är istället att man ska upptäcka och bekämpa all mobbning
som förekommer på skolan. Hon vill att eleverna ska känna sig trygga i skolan och att de ska
lita på att en vuxen alltid ingriper om de ser tendenser till mobbning.

Det mobbningsförebyggande arbetet tycker hon kunde vara mycket bättre än vad det är idag.
Hennes önskan är att arbetet ska genomsyra allt på skolan lite mer än vad det gör nu. Som det
är idag tar även olika lärare upp mobbning i undervisningen olika mycket. Detta tror hon dock
beror mer på personligt engagemang än i vilket ämne man undervisar i. Därför skulle hon
vilja att ännu fler lärare på skolan skulle bli engagerade i arbetet, för om de blev det tror hon
att det mobbningsförebyggande arbetet skulle genomsyra skolarbetet mycket mer.

Arbetet med elevskyddsombuden tycker hon däremot fungerar bra. Vad hon är lite tveksam
till är om alla elever på skolan verkligen vet vad de arbetar med. Hon tror nämligen inte att
den informationen de får om elevskyddsombudens uppgifter i början av sjuan räcker. För att
se om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har förtroende för sina elevskyddsombud
görs det varje år en utvärdering. Som underlag för utvärderingen får alla elever på skolan
svara anonymt på en enkät. Vuxengruppen mot mobbning sammanställer sedan enkäterna och
skriver samman utvärderingen.  I förra årets utvärdering kom det fram att de flesta eleverna
litar på sina elevskyddsombud, men det finns flera elever som inte känner sig trygga överallt i
skolan. Det här med att alla elever inte känner sig trygga överallt ska vuxengruppen försöka
förbättra under det här året.

Något hon tycker är lite tråkigt är att det är många klassföreståndare som inte engagerar sig
tillräckligt i kontakten med sina elevskyddsombud. Hon anser att det är många på skolan som
inte tar tillvara på det som elevskyddsombuden kan bidra med. Men det finns ju även de som
verkligen visar för de andra i klassen att elevskyddsombuden gör ett viktigt jobb. Hon gav ett
exempel på en lärare som äter lunch med sina elevskyddsombud en gång i månaden för att
informera sig om stämningen i klassen. Detta är något som hon anser att flera lärare borde
göra. Inte nödvändigtvis äta lunch, men i alla fall visa att de bryr sig.
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Hon tycker att arbetssättet är bra på grund av att det har blivit ett mönster och att man har en
mall att utgå från. Alla på skolan, både elever och personal, vet att det är så man jobbar där
och därför blir det inte heller något ”snack”. Detta tror hon beror mycket på att arbetet var
vältänkt och genomarbetat redan från början. Hon tycker att arbetet genomsyrar det mesta i
skolan. Hon påpekar dock att ”allting kan ju alltid bli bättre”. Det hon främst tänkte på då var
att de måste börja anteckna allt arbete som de gör, ifall det i ett senare skede skulle bli en
rättssak. Hon menar att det kan vara ganska svårt att komma ihåg vad man egentligen gjorde
för några år sedan, om man inte har allt nedtecknat.

Många elever kommer fram till henne för att prata och berätta om vad som har hänt dem.
Detta tror hon beror på att de vet att hon är med i mobbningsgruppen, och därför känner de sig
mer trygga när de pratar med henne eftersom de vet att hon alltid tar sig tid att lyssna.

5.3.2 Intervju med elevskyddsombud

Jag intervjuade tre elevskyddsombud på samma gång. Alla var tjejer och två av dem gick i
åttan och den tredje gick i nian. De har samma handledare, den läraren som jag intervjuade,
och ingår alltså i samma mobbningsgrupp.

Nians definition av mobbning löd: ”Mobbning är väl när det är en eller flera som trackar på
en annan…eller är elaka eller så här…fryser ut och så”. ”Ja och under en längre tid” fyller
en av åttorna i.

Alla tre tycker att det mobbningsförebyggande arbetet på skolan fungerar bra. Det som de har
något att invända mot är att de inte tycker att det är så kul att vissa lärare visar irritation över
att de måste gå ifrån lektionerna ibland för att gå på möten. Detta är något som de tagit upp i
mobbningsgruppen och lärarna har nu fått en tillsägelse om att de måste försöka att bättra sig.
En av åttorna påpekar att det är de lärare som har arbetat länge på skolan som oftast blir
irriterade, hon uttrycker det så här: ”Fast det är ju mest de äldre lärarna som…ja dom har ju
lite svårt att fatta det här…för dom är ju inte vana”. De upplever det även som att vissa
klasskompisar är avundsjuka för att de ibland får gå ifrån lektionerna. Men som nian
påpekade: ”…vi slipper ju inte…vi går ju till nåt annat som är viktigare” så därför anser de
inte att klasskompisarna har någon anledning att vara avundsjuka.

På min fråga om vad det innebär att vara elevskyddsombud fick jag tre inflikade svar: ”att
man ska se till att ingen blir mobbad eller att man ska kolla upp…och hjälpa folk som blir
mobbade och så…” ”kolla sig omkring och…” ”jaa… skapa en bra stämning på skolan”.
Tjejerna berättade också att de får åka runt till andra skolor och informera om hur man arbetar
på skolan. Det kommer även skolor på besök för att se hur de arbetar, och då får de också vara
med och informera.

Alla tre berättar att de någon gång har gått emellan när andra elever bråkat med varandra.
Detta är något som de tror att de inte skulle ha gjort om de inte hade varit elevskyddsombud.
En av dem uttrycker det så här: ”Det är ju inte många som går fram och gör så…om man inte
har den uppgiften och så där…utan då skiter man ju ofta i det…men nu är det ju våran
uppgift att göra så”. En av åttorna menar dock att det kan vara lite svårt för henne att gå
emellan om det skulle vara två stycken stora killar i nian som bråkar. Men om en sådan
situation uppstår så går de genast och säger till en lärare, så får denne gå emellan istället.
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De upplever att det är väldigt lugnt på skolan och att det är relativt lite mobbning som
förekommer. De tror att detta beror på det val av arbetssätt som skolan gjort. Om de inte
arbetat mobbningsförebyggande i samma utsträckning som de faktiskt gör, tror de att det hade
varit mycket mer mobbning på skolan.

Nian berättade att hon brukar prata om sitt arbete som elevskyddsombud inför klassen när hon
ska ha muntlig redovisning. Genom detta så tror hon att de som går i hennes klass är mer
insatta i arbetet som elevskyddsombuden gör i förhållande till de som går i andra klasser. Hon
sa även att genom att ha redovisningar inför klassen så blir ju hon själv också mer säker när
hon ska berätta om arbetet för personer från andra skolor.

5.3.3 Intervju med elever

Eleverna jag pratade med var en tjej som gick i nian och en kille som gick i åttan. Jag
intervjuade var och en för sig, men deras svar var så lika att jag har valt att skriva ihop
intervjuerna.

De sa att mobbning är när någon retas för hur man ser ut eller när någon slår någon annan.
Tjejen sa även att det kan vara mobbning om man känner sig utanför eller när andra ”snackar
skit om en”. Killen pratade desto mer om fysiskt våld och när mobbarna förstör saker som
tillhör den mobbade.

Enligt tjejen så förekommer det inte någon mobbning alls på skolan, hon har nämligen aldrig
sett eller hört att någon blivit utsatt. Killen upplever däremot att det finns mobbning på
skolan, men inte i så allvarliga former. Vad han menade med allvarliga former var fysiskt
våld, eller som han själv uttryckte det: ”…när dom hoppar på nån…”

De upplever det inte som att mobbning tas upp tillräckligt i undervisningen och detta tycker
de är synd. Det enda de gjort som tjejen kunde komma på var att det var några som kom till
klassen och berättade vad man ska göra om man ser någon som blir mobbad.

De tror att elevskyddsombudens uppgifter är att åka runt till andra skolor och berätta om hur
man arbetar på den här skolan. Utöver detta ska de också se till att allt är bra på skolan och ta
upp olika saker som har hänt.

Båda två vet vilka som är elevskyddsombud i sina klasser, men inte i de andra. De ser upp till
elevskyddsombuden och tycker att de gör ett bra jobb. De anser även att det arbetet som
elevskyddsombuden gör är mycket viktigt och att det är mycket tack vare dem som det
förekommer så lite mobbning på skolan.

Det de skulle vilja ändra på vad gäller det mobbningsförebyggande arbetet är att de tycker att
lärarna ska ta upp mobbningen mycket mer i undervisningen. Båda anser att det är viktigt att
få prata om mobbning. Tjejen menar att det borde ges tillfälle till de som känner sig utanför
att säga till om det, och att det då även blir lättare för klasskamraterna att hjälpa till att stötta.
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6 Diskussion

Min målsättning med det här arbetet var att beskriva hur en svensk grundskola arbetar med att
förebygga mobbning och hur arbetet upplevs av berörda parter. Detta har jag försökt att
åstadkomma genom att analysera mina intervjuer. Jag har även tagit upp andra sätt på hur man
kan förebygga mobbning i min litteraturgenomgång, för att kunna göra jämförelser med
resultatet. I detta avsnitt kommer jag att gå igenom svaren på de frågeställningar som jag satte
upp i början av arbetet.

6.1 Lärarens och elevernas tankar om mobbning

När jag har gått igenom mitt resultat fastnar jag vid hur lika lärarens och elevskyddsombudens
förklaring av mobbning är. Båda nämner de definitioner som jag funnit i den litteratur som jag
läst. Att deras förklaringar stämmer överens med böckernas definitioner tror jag beror på att
de i sina grupper har gått igenom vad mobbning är för något. Eleverna däremot hoppade båda
över att det måste ske under en längre period för att det ska kallas för mobbning, annars
stämde även deras förklaring överens med definitionerna.

Alla som jag intervjuade ansåg att arbetet med elevskyddsombuden fungerar bra och att de
gör ett bra jobb. Alla ansåg även att det är viktigt att man på skolan arbetar med att förebygga
mobbning. De tror även att de har mindre mobbning på skolan nu än vad de skulle ha haft om
de inte arbetat mobbningsförebyggande.

6.2 Perspektiv på skolans förebyggande arbete

Det arbetssätt som den studerade skolan har valt att arbeta med finns inte beskriven i någon av
de böcker som jag läst. Det närmaste jag kunde komma var arbetet med Mombus. Båda
modellerna går ut på att eleverna ska bli aktiva i arbetet med att förebygga mobbning.
Mombus modell går ut på att alla elever ska vara mobbningsombudsmän, medan det på den
studerade skolan bara finns två stycken elevskyddsombud i varje klass. Deras arbetsuppgifter
skiljer sig också åt. Elevskyddsombuden har fler uppgifter än vad Mombus har, därför krävs
det nog att de måste ha mer utbildning och även vara kvar på sin post längre för att bli riktigt
insatta.

Jag tycker att det är mycket positivt att man har tagit in elever i arbetet mot mobbning genom
att ha två stycken elevskyddsombud i varje klass. Fördelen som jag kan se är att lärarna även
får elevernas syn på saker och ting. På högstadiet är det ju också så att eleverna har olika
lärare i olika ämnen. Om man inte hade haft elevskyddsombud i klasserna, som är med på alla
lektioner, tror jag att man skulle missa mycket av den informationen som man får idag.

Något oroväckande i den studerade skolans arbetssätt är att det känns som om man glömt bort
eleverna som går på den egna skolan. Medlemmarna i vuxengruppen mot mobbning verkar
mer engagerade med att informera utomstående om sitt arbetssätt än eleverna på den egna
skolan. Läraren pekade lite på detta problem när hon berättade att hon var tveksam till om
eleverna vet vad elevskyddsombuden sysslar med. I intervjun med eleverna frågade jag ju
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dem vad elevskyddsombuden hade för uppgifter. Det första svaret jag fick på den frågan var
att de åker runt och berättar för andra om skolans arbetssätt. Elevskyddsombuden däremot
nämnde denna uppgift långt senare än de andra, så förhoppningsvis är det nog inte så illa som
det lät i elevintervjuerna.

Jag tycker det är synd att de inte arbetar med mobbningsproblematiken mer i undervisningen
än vad de gör idag. Detta var ju även något som eleverna saknar. Skulle man inte kunna nå ett
ännu bättre resultat med sitt mobbningsförebyggande arbete om fler lärare på skolan var
engagerade och tog upp mobbning mer i sin undervisning?

Jag tycker att det är synd att vuxengruppen bara gör en kartläggning av mobbning och går ut
med informationen i sjuorna. När eleverna sedan kommer upp i åttan och nian tror jag inte att
de kommer att komma ihåg allt de fått reda på. När elever kommer och ska börja på en ny
skola är det så många nya intryck som de måste ta till sig, mycket av den information som
man får under den här perioden tror jag lätt glöms bort. Det är därför viktigt att man går
igenom skolans policy mot mobbning och hur arbetet med elevskyddsombud och
vuxengruppen fungerar även vid ett senare tillfälle. Helst skulle detta ske minst en gång per
läsår, för att det verkligen ska få ett genomslag i hela skolan.

6.3 Vad tyckte de intervjuade om arbetet?

Sharp (1996) skriver att all personal på skolan måste vara införstådda i arbetssättet för att det
mobbningsförebyggande arbetet ska fungera på ett bra sätt. Jag tycker att det verkar som att
alla lärare på den studerade skolan inte är medvetna om elevskyddsombudens arbete. Det är
detta som jag tror yttrar sig genom att vissa lärare blir irriterade när elevskyddsombuden
måste gå från lektionerna.

Alla personer som jag intervjuade var relativt nöjda med skolans mobbningsförebyggande
arbete. Vad elevskyddsombuden tyckte var tråkigt var att det fortfarande finns lärare på
skolan som är irriterade över att de missar lektioner. En anledning till lärarnas irritation kan
vara att de anser att denna typ av aktiviteter inte är riktigt skolarbete, men det kan ju också
bero på att lärarna tycker att de missar för mycket i undervisningen. Min uppfattning är dock
den att elevskyddsombudens frånvaro inte kommer att påverka deras arbetsinsatser, och
därmed inte heller betyg, på ett negativt sätt då de bara har möten var tredje vecka. Läraren
tyckte att fler lärare kunde visa lite mer engagemang i arbetet med att förebygga mobbning.
Om de gjorde det tror jag att elevernas önskan om att ha fler lektioner som tar upp mobbning
skulle uppfyllas.

6.4 Avslutning

Jag har genom detta arbete kommit i kontakt med en skola som aktivt arbetar mobbnings-
förebyggande. Jag tycker att det känns skönt att veta att det åtminstone finns en skola som
aktivt arbetar med att förebygga mobbning. Jag har nämligen inte kommit i kontakt med
någon skola som arbetar så aktivt tidigare. Jag hoppas att det finns flera skolor i Sverige, än
den som jag studerat, som också har insett vikten av att arbeta mobbningsförebyggande. Det
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finns några saker som jag pekat på i den studerade skolans arbetssätt som inte är bra, men jag
anser ändå att det är mycket positivt och att de har tagit ett steg i rätt riktning.

I Olweus (1987) beskrivning av mobbningsfrekvensen kan man se att antalet elever som blir
mobbade sjunker ju äldre eleverna blir. Antalet elever som mobbar andra är dock lika många i
alla åldrar. Detta tolkar jag som att mobbarna i de lägre årskurserna plågar flera personer, ju
äldre eleverna sedan blir desto mer koncentrerar de sig på att bara plåga vissa utvalda. Detta
resulterar då i att de elever som blir utsatta för mobbning i de högre årskurserna blir det oftare
och även av fler personer än vad de yngre barnen blir. Utifrån detta resonemang anser jag att
det är lika viktigt att arbeta mobbningsförebyggande i alla stadier. Ingen elev ska enligt min
mening behöva gå till skolan med rädsla för att bli utsatta för mobbning.

6.5 Förslag på fortsatt forskning

Ett fortsatt arbete inom samma område skulle kunna vara att undersöka hur man arbetar med
mobbning i undervisningen. Det skulle också vara intressant att jämföra mobbnings-
förekomsten på en skola som arbetar mobbningsförebyggande med en skola som inte gör det.
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Bilagor
Bilaga 1

Exempel på en Mombusrapport

Datum:____________ Ombudsmän:____________________________________

Klass:_____________ Lärare:_________________________________________

Hur har det känts att vara Mombus?_______________________________________

Tänker du på ditt uppdrag under dagen?____________________________________

Har du lagt märke till någon som burit sig okamratligt åt?______________________
Vad gjorde han/hon?___________________________________________________

Vad gjorde du?_______________________________________________________

Vad gjorde de som stod runt omkring?____________________________________

Om du berättade för någon vuxen, vem var det?_____________________________
Vad sa/gjorde den personen?____________________________________________

Är det någon som du tycker har varit en bra kamrat under veckan?______________
Varför det?__________________________________________________________



Bilaga 2
Intervjufrågor

Intervjufrågor till lärare

Hur skulle du vilja beskriva vad mobbning är för något?
Vad har du för vision vad gäller mobbning?
Hur arbetar ni förebyggande? Vilka involverade och hur?
Hur involveras lärare, elever och föräldrar i arbetet?
Hur fungerar arbetet?
Vad tror du att eleverna tycker om arbetet?
Vad anser du att man bör tänka på om man vill arbeta på ett liknande sätt på en annan
skola?
Finns det något som du vill tillägga?
Något du vill berätta som du tycker att jag har missat att ta upp?

Intervjufrågor till elevskyddsombud

Hur skulle du vilja beskriva vad mobbning är för något?
Vad har skolan för mål med sitt mobbningsförebyggande arbete?
Vad har ni elevskyddsombud för arbetsuppgifter?
Hur fungerar arbetet?
Vad tror du eleverna tycker om arbetet?
Vad anser du att man bör tänka på om man vill arbeta på ett liknande sätt på en annan
skola?
Finns det något som du vill tillägga?
Något du vill berätta som du tycker att jag har missat att ta upp?

Intervjufrågor till elev

Om jag säger mobbning… Vad tänker du på då? (Vad är mobbning?)
Pratar ni om mobbning i skolan?
Arbetar ni med mobbning i undervisningen? Hur och hur ofta?
Vad tycker du om arbetet?
Fungerar det?
Vad har elevskyddsombuden för arbetsuppgifter?
Vad tycker du om elevskyddsombudens arbete?
Tror du att det blir mindre mobbning när man arbetar på det här sättet?
Finns det något i arbetet som du skulle vilja ändra på?
Finns det något som du vill tillägga eller har jag missat något som du tycker är viktigt?


