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Sammanfattning  
Syftet med studien var att ta reda på om eleverna har några åsikter om mobbning och något inflytande då 
mobbning ska lösas i skolan. Vi har även undersökt elevernas demokratiska möjligheter samt om pojkar och 
flickor mobbar på olika sätt. Vi har gjort en kvalitativ undersökning med barn i skolår sex i form av intervjuer. 
För att kunna analyserna våra intervjusvar ansåg vi att det var viktigt att ta reda på hur barn definierar 
mobbning. Undersökningens urval har varit generell och den har inte inriktat sig till en specifik grupp elever, så 
som mobbare eller de som har utsatts för mobbning. Detta för att studien ska ge en omfattande bild av vad 
barnen tycker och tänker kring mobbning. Resultatet av forskningen var att barn definierar mobbning på 
liknande sätt som tidigare forskning. Barnen kände till skillnad från tidigare forskning att de har demokratiska 
rättigheter och att de får vara med och bestämma i skolan. Forskningsresultatet visade att barnen förlitade sig 
mycket på de vuxna som finns i deras omgivning och att de ska lösa mobbningsproblemen. Barnen sa också att 
pojkar och flickor mobbar på olika sätt men genom studien kan vi se att flickorna alltmer tar efter pojkarnas sätt 
att mobba.  
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Inledning 
Mobbning är ett problem där det krävs åtgärder för att stoppa och motverka. Det finns tidigare 

forskning kring vad vuxna kan göra för att lösa problemet. Denna forskning tar upp hur 

viktigt det är att de vuxna i skolan tar ett gemensamt ansvar och hur de tillsammans kan 

kämpa mot mobbning. Tyvärr lämnas barnen, som borde ses som specialister, utanför den 

kamp som de vuxna förväntas bedriva mot mobbning. Vi menar om barnen tilläts vara med i 

arbetet mot mobbning skapas en helhet, en gemensam kamp och en allmän förståelse för 

mobbning och alla dess följder. Finns det en förståelse för problemet blir det lättare för både 

vuxna och barn att kunna hjälpas åt att motverka och stoppa mobbning.  

 

Dessa är några av anledningarna till att vi har valt att skriva om mobbning. Vi vill även belysa 

barnens demokratiska rättigheter och deras definition av mobbning. Lärarutbildningen i 

Norrköping erbjuder ingen utbildning kring konflikthantering annat än några enstaka 

föreläsningar. Det finns en artikel som stödjer detta då lärarförbundet har gjort en 

undersökning bland 22 högskolor där lärarstudenter har svarat på frågor kring hur de ska 

hantera mobbning. 85 procent av grundskolestudenterna 4-9 svarade att lärarutbildningen inte 

ger dem tillräckligt med kunskap kring konflikthantering och mobbning.1 För att känna oss 

trygga i de situationer som vi kommer att möta i vårt blivande yrkesliv valde vi att själva ta 

reda på vad mobbning är och vad som kan göras för att motverka mobbning främst från ett 

elevperspektiv. Vi är även intresserade av om pojkar och flickor mobbar på olika sätt och hur 

mobbningen ser ut inom könsgrupperna.   

 

Mobbning är en het debatt i dagens samhälle. Debatten går upp och ner och uppmärksammas 

oftast då det händer något specifikt. Ett exempel är när en 13- årig pojke i Lerum år 2005 

begick självmord till följd av att han hade blivit utsatt för mobbning. Efter denna tragiska 

olycka kom en ny lag om att de som blir mobbade lättare ska kunna göra en polisanmälan.2 I 

dag två år senare har mobbningen återigen blivit uppmärksammad i samhället. Detta beror till 

stor del på att tekniken i form av datorer och mobiltelefoner har gjort att mobbningen inte 

                                                 
1Lärarförbundet (2002) Lärarstudenter dåligt förberedda för att hantera mobbning skolan.  Hämtad 27 februari 
2007, från  
http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/Documents/003D192E?OpenDocument          
2 Brozin Bohman, Vivica (2005) Ingrip innan kränkning blir mobbning. Lärarnas Tidning. Hämtad 27 februari 
2007, från  
http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?ArticleID=216675&ArticleOutputTemplateID=92&Article
StateID=2&CategoryID=3612&FreeText=mobbning            
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längre bara förekommer i skolan utan den följer också med den mobbade hem. I och med 

detta ska nu den svenska regeringen satsa 40 miljoner kronor i fyra år till forskning och arbete 

för att motverka mobbning. 3 Vi anser att denna uppsats ligger helt rätt i tiden och vi känner 

att vi kommer att ha nytta av forskningen i framtiden som blivande pedagoger. 

                                                 
3 Lärarnas tidning (2007) 40 miljoner mot mobbning. Hämtad 27 februari 2007, från 
http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005.asp?ArticleID=348214&ArticleOutputTemplateID=92&Article
StateID=2&CategoryID=4046&FreeText=mobbning   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om elever har egna åsikter om mobbning och någon 

påverkan då mobbning ska lösas i skolan. Vi vill utforska barnens möjligheter till demokrati i 

skolan genom att undersöka om eleverna tycker att de kan påverka hur arbetet mot mobbning 

kan utvecklas och förbättras. I studien undersöker vi även om pojkar och flickor mobbar på 

olika sätt och hur mobbningsproblem kan lösas. Vår studie kommer främst att belysas ur ett 

elevperspektiv.  

 

Frågeställningar som studien utgår från är följande:  

 

• Vad anser barn att mobbning är? 

• Hur anser eleverna att mobbning borde motverkas och lösas? 

• Hur anser elever att vuxna borde arbeta för att motverka och lösa mobbning? 

• Hur kan arbetet mot mobbning förbättras i förhållande till ett skoldemokratiskt 

perspektiv? 

• Mobbar pojkar och flickor på olika sätt och i så fall hur? 
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Litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången redogörs tidigare forskning kring ämnet mobbning. Efter att ha 

bearbetat olika sorters böcker, avhandlingar och artiklar presenteras den litteratur som vi anser 

är mest relevant. I vår litteraturgenomgång blandar vi teori och tidigare forskning. Vi kommer 

att använda pedagog och lärare synonymt med varandra. Vi kommer även att använda barn 

och elev synonymt. Detta för att få ett varierat språk.  

 

Mobbning 

Psykologen Dan Olweus har skrivit en bok i samarbete med Rädda barnen som heter 

Mobbning bland barn och ungdomar. Boken är en vägledning för att vuxna ska bli mer 

medvetna om barns förhållningssätt till varandra. Olweus är en av de främsta forskarna inom 

ämnet mobbning och samtlig litteratur kring ämnet bygger på hans studier. Mobbning innebär 

enligt Olweus ”… när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, 

säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig.”4 

Han skriver vidare att det finns tre omständigheter som kännetecknar mobbning och att alla 

tre punkter ska uppfyllas för att det ska få kallas för mobbning. 5 

 
•  negativt eller elakt beteende 

• som upprepas och pågår under en viss tid 

• i en relation som präglas av obalans i styrkeförhållandet mellan parterna. 6 

 

Pedagogen och psykologen Helle Höiby har skrivit en bok som heter Mobbning kan stoppas!.  

Boken är utgiven i samarbete med Utbildningsradion och är tänkt att fungera som ett verktyg 

för lärare. Hon och Olweus anser att mobbning förekommer i två former, indirekt och direkt 

mobbning. Höiby benämner dock direkt mobbning som negativa handlingar, men innebörden 

är densamma som Olweus. Indirekt mobbning innebär att inte få vara med i gemenskapen i 

klassen eller bland kamrater. Det handlar även om att bli baktalad och bli retad. Den direkta 

mobbningen handlar om hot, våld, olika skällsord och kränkning. 7  

 

                                                 
4 Olweus, Dan (1999) Mobbning bland barn och ungdomar. Stockholm: Rädda barnens förlag. S.  9 
5 Ibid.S. 10 
6 Ibid. S. 10 
7 Höiby, Heller (2004) Mobbning kan stoppas! Stockholm: Sveriges utbildningsradio. S. 11-12 
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Boken Mobbning och människovärde är skriven av pedagogen och den tidigare 

barnombudsmannen Gunnar Höistad. Boken är baserad på hans egna erfarenheter av 

mobbning och är skriven för att ge konkreta råd om hur arbetet mot mobbning kan förebyggas 

och åtgärdas i skolan. Höistad har samma definition om mobbning som Olweus, men han 

delar in mobbning i tre kategorier, dessa är tyst, verbal och fysisk mobbning. Den tysta 

mobbningen är den som är den svåraste att upptäcka. Det är den vanligaste typen av 

mobbning och ett exempel på det kan vara att utesluta någon genom att vända ryggen åt 

denne. Den verbala mobbningen handlar om att sprida rykten, hota, trakassera eller baktala 

någon. Även denna form av mobbning kan vara svår att upptäcka då mobbning numera även 

sker genom mobiltelefoner och Internet. Den sista kategorin, fysisk mobbning, innebär till 

exempel slagsmål eller att riva sönder kläder. Denna mobbning är relativt lätt att upptäcka då 

blåmärken eller andra skador kan synas tydligt.8  Det är Olweus och Höistads gemensamma 

benämning av mobbning samt innebörden av begreppet som denna studie utgår ifrån.  

 

Vem mobbar? 

Barn som är mer våldsbenägna och har ett dominansbehov har en tendens till att bli mobbare 

enligt Olweus. De har lätt för att manipulera och att smidigt ta sig ur besvärliga situationer. 9 

Höistad menar precis som Olweus att mobbaren är dominant och aggressiv men han anser 

även att mobbaren har dåligt självförtroende. Mobbarens utmärkande sätt att vara och bete sig 

som skolans härskare visar på en självsäkerhet men bakom detta döljer sig en stor osäkerhet 

enligt Höistad. Han menar vidare att mobbaren ofta är deprimerad, kan lida av 

självmordstankar och att mobbaren ofta mår precis lika dåligt som den utsatte eleven.10   

 

Resultaten av Olweus forskning stödjer inte Höistads påstående. Han menar att mobbarna 

oftast har bra självförtroende eller ligger på ungefär samma nivå som övriga elever när det 

gäller självförtroende och rädsla. För det mesta är mobbaren inte ensam utan omgiven av en 

grupp kamrater som deltar i mobbningen. Studier visar på att mobbarens popularitet minskar 

ju äldre barnen blir.11  

 

                                                 
8 Höistad, Gunnar (2001) Mobbning och människovärde. Göteborg: Elanders Graphic Systems. S. 74-78 
9 Olweus, Dan (1999) Mobbning bland barn och ungdomar. S. 19-20 
10 Höistad, Gunnar (2001) Mobbning och människovärde. S.  99-100 
11 Olweus, Dan (1999) Mobbning bland barn och ungdomar. S. 20 
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Boken Bullying in Schools- And what to do about it är en studie om mobbning i Australien. 

Studien är gjord av Ken Rigby som tillsammans med andra forskare har arbetat med ett 

projekt under sex år. Rigby är professor i social psykologi vid The Faculty of Social Science 

at the University of South Australia. Han har skrivit boken för att mobbning inte längre kan 

förnekas och att de drabbade måste börja göra sig hörda. Även hans studie är inspirerad av 

Olweus. Genom hans forskning kan vi se att mobbning definieras, motverkas och åtgärdas på 

samma sätt som i Norden. Rigby skriver att de som mobbar tror att det får dem att må bättre 

och känna sig tuffare. Barn känner sig tryggare med att mobba då de själva inte riskerar att bli 

mobbade. 12 

 

Vem blir mobbad? 

Boken Strategier mot mobbning: en praktisk handbok för lärare, är en handbok för de som 

utbildar sig till pedagoger, skolpsykologer och annan personal inom skolan. Den redogör för 

hur lärare kan ingripa i mobbningssituationer, ta upp mobbning i undervisningen och hur 

riktlinjer för skolan kan läggas upp. Psykologen Sonia Sharp och professorn i psykologi Peter 

K. Smith skriver i boken att elever som löper mest risk för att bli mobbade är barn som ofta är 

ensamma. Dessa elever har även svårt att stå på sig gentemot sina skolkamrater. Även barn 

med inlärningssvårigheter kan hamna i riskzonen och utsättas för mobbning. 13  

 

Olweus håller med Sharp och Smith om att den som mobbas kan identifieras. Han menar 

precis som Sharp och Smith, att de barn som har svårt att stå på sig eller de som har få eller 

inga vänner lättare utsätts för mobbning. Han anser också att barn som tycker mer om att 

umgås med vuxna än med sina kamrater lätt kan bli offer för mobbning. Olweus skriver 

vidare att det även kan vara motsatsen, att barn som är okoncentrerade, rastlösa och har ett 

störande uppförande har en tendens till att bli mobbade.14  

 

Höistad anser att det är relationsproblem som bidrar till att mobbning uppstår. Han menar till 

skillnad från de tre ovannämnda psykologerna att det inte finns några avvikande beteenden 

eller utseenden som bidrar till mobbning. Däremot använder mobbaren ofta argument som 

handlar om mobboffrets beteende eller utseende för att få mobba. Höistad skriver att det är 

olika faktorer på skolan som gör att mobbning uppstår. Dessa faktorer kan bland annat vara 
                                                 
12 Rigby, Ken (1996) Bulling in School- And what to do about it. London: Jessica Kingsley Publishers. S. 95 
13 Sharp, Sonia & Smith, Peter K. (red.) (1996) Strategier mot mobbning. Lund: Studentlitteratur. S. 16 
14 Olweus, Dan (1999) Mobbning bland barn och ungdomar. S. 16-19 
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skolmiljön, vuxnas engagemang, inställningen till mobbning, provocerade barn och 

personkemi.15 

 

Lösningar på mobbningsproblem 

När mobbning ska lösas i skolan är det viktigt att den mobbade eleven känner trygghet och 

det är lärarens ansvar att eleven är skyddad. Eleven måste känna att denne kan lita på de 

vuxna och det är viktigt att skolan har ett samarbete med elevens familj. Olweus menar att det 

är de vuxnas ansvar att lösa mobbningsproblemen i skolan. Även om den mobbade eleven inte 

vill prata om problemen har pedagogen en skyldighet att ta upp det. Oftast brukar den 

mobbade efter en tid känna lättnad över att problemet har kommit upp till ytan. Olweus 

skriver vidare att det är läraren som ska ta kontakt med både mobbarens och den utsatte 

elevens föräldrar. Han rekommenderar inte att föräldrarna själva tar kontakt med varandra 

utan tycker att det är bättre att läraren sammankallar till ett gemensamt möte. På mötet är det 

även bra om de inblandande eleverna är med. Det är viktigt att en handlingsplan görs upp och 

att eventuella ersättningar för till exempel trasiga kläder diskuteras. Han föreslår att pengarna 

tas från mobbarens fickpengar.16  

 

Höistad skriver att kamratstödet är ett bra sätt att lösa mobbningsproblem. Kamratstödet 

innebär att några elever på varje skola till exempel en pojke och en flicka i varje klass väljs 

till kamratstödjare. Kamratstödjaren är en person med tystnadsplikt som en mobbad elev ska 

kunna vända sig till och få stöd från. Höistad föreslår att valet första gången görs av en vuxen. 

Fördelen med att en vuxen gör första valet är att denne kan välja en lämplig elev som är 

populär bland andra elever. Kamratstödjarens uppgift är att vara en god kamrat och försöka få 

med dem som är utanför. Det ska också finnas ett mobbningsteam som sammankallar möten 

för kamratstödjarna. På mötena ska de utbildas om mobbning och kunna rapportera eventuella 

mobbningsfall till teamet.17 

 

BO: s (Barnombudsmannens) rapport Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag 

mot mobbning har framtagits genom 6000 brev från 13- åringar som behandlar mobbning.18 I 

                                                 
15 Höistad, Gunnar (2001) Mobbning och människovärde. S. 98 
16 Olweus, Dan (1999) Mobbning bland barn och ungdomar. S. 34-36 
17 Höistad, Gunnar (2001) Mobbning och människovärde. S. 112-115 
18 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. (3: e uppl.) 
Göteborg: Elanders Graphic Systems. S. 5 
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rapporten står det att kamratstöd uppskattas bland eleverna och att det på ett bra sätt främjar 

elevernas kontakt med vuxna.19  

 

I läroplanen (Lpo 94) står det att ingen elev ska behöva utsättas för mobbning och alla slags 

trakasserier ska motarbetas. Alla som är verksamma inom skolan ska arbeta utifrån ett 

demokratiskt perspektiv, samt visa hänsyn för varje individ. Rektorn är den som har störst 

ansvar och ska se till att det finns handlingsplaner på skolan. Dessa ska handla om hur olika 

former av mobbning kan motverkas och förebyggas.20 Om inte rektorn klarar av att lösa 

mobbningsproblem, bör skolhuvudmannen ta över fallet. Skolhuvudmannen är tillsatt av 

Skolverket och skolhuvudmannens uppgift är att ta ansvar för att problemen löses enligt 

skollagens föreskrifter.21 

 

Om en person vill anmäla mobbning, finns lagar för det. En av dessa lagar är skollagen där 

det står följande: 
  
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 så som mobbning och rasistiska beteenden. 

Lag (1999:886).22 

 

Denna lag visar tydligt att det är förbjudet att mobba i skolan. En pedagog kan inte 

polisanmäla mobbning. När mobbning uppnår en viss nivå som till exempel misshandel, 

ofredande och kränkning går det att anmäla. Dessa brott brukar i skolan benämnas som 

knuffar, knytnävsslag, sparkar och örfilar. Även skällsord är att kränka en medmänniska.23 

 

Från 1 april, 2006 trädde en ny lag i kraft som ger ett starkare skydd för elever som blir 

mobbade. Lagen säger att eleven på ett lättare sätt kan kräva skadestånd från 

                                                 
19 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. S.  36 
20 Arbetsmiljöverket (2007). Kränkande särbehandling, mobbning. Hämtad 7 februari 2007, från 
http://www.av.se/teman/skolan/mobbing  
21 Erdis, Marie (2003) Juridik för pedagoger (2: a uppl.) Lund: Studentlitteratur. S. 85 
22 Lärarförbundet (2004) Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet. S. 55 
23 Erdis, Marie (2003) Juridik för pedagoger. S. 83 
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skolhuvudmannen om denne inte har uppfyllt kraven om en skola fri från kränkningar. Det är 

även förbjudet att diskriminera och kränka andra människor.24 

 

Elevperspektiv på vuxnas sätt att lösa mobbning 

Zelma Fors har skrivit en avhandling som heter Obalans i makt: fallstudier av barnmobbning. 

Den utgår från fem olika mobbningsfall, och i den framgår det att i de flesta fall där mobbning 

förekommer uppfattar eleverna att pedagogerna inte bryr sig. I det första fallet känner den 

mobbade eleven att läraren borde vara mycket hårdare och ta tag i konflikten. Barnen i 

klassen uppfattar också att läraren inte pratar med eleverna utan istället skvallrar till 

föräldrarna. Eleverna hade uppskattat om läraren hade pratat mer med dem om mobbning och 

konflikter. I det andra fallet känner eleverna precis som i föregående fall att pedagogen inte 

bryr sig. De har en manlig lärare som har mer auktoritet än övriga pedagoger och på hans 

lektioner sker ingen mobbning. Däremot kan en kvinnlig lärare på skolan inte hantera 

konflikten. Istället för att försöka lösa problemet, skickar hon hem den mobbade eleven. 

Eleverna uppfattar att föräldrarna är de som tar tag i mobbningen, inte pedagogerna.25 

 

I det tredje fallet har lärarna försökt stoppa mobbningen enligt den mobbade eleven. Han har 

svårt att samtala med vuxna i skolan, istället skriver han i ett anteckningsblock om vad som 

händer och hur han mår. Även hans föräldrar kan skriva i blocket och på så sätt kan skolan ha 

ständig kontakt med hemmet. Eleven tycker att det är bra, men hans klasskamrater tycker att 

han fjäskar för pedagogerna och att han blir ett gullebarn på grund av en bra kontakt med 

lärarna. Mobbarna har däremot fått en pedagog på sin sida som hjälper till att mobba. På 

skolan finns också ett elevvårdsteam som hjälper den mobbade under extrema situationer, 

vilket den mobbade uppskattar. Eleverna talar även om att pedagogerna har pratat med dem 

om mobbningen och om vad det är hos den mobbade som provocerar fram att någon blir 

mobbad.26  

 

I det fjärde fallet har mobbningen gått så långt att föräldrarna är i konflikt med skolledningen. 

Föräldrarna försöker tillsammans med BRIS (Barnens rätt i samhället) att stoppa mobbningen. 
                                                 
24 Brozin Brohman, Viveca. (2006) Alla skolor måste ha en likabehandlingsplan. Lärarnas tidning. Hämtad 7 
februari 2007, från 
 http://www.lararnastidning.net  
25 Fors, Zelma (1993). Obalans i makt: fallstudier av barnmobbning. Göteborg: Vasastadens bokbinderi AB. S. 
67- 123 
26 Ibid. S. 162- 190 
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De inblandade eleverna har haft elevsamtal med klassföreståndaren men eleverna känner att 

istället för att lösa problemet har hon gjort barnen mer ledsna. Hon har till exempel sagt till 

den ena eleven att hon inte ska besvära sina föräldrar med sina problem. I det sista fallet har 

eleverna två pedagoger, en kvinnlig och en manlig. Eleverna uppfattar att den manliga läraren 

har hjälpt till att lösa problemen genom att samtala med barnen. Den kvinnliga läraren har inte 

alls brytt sig om mobbningsproblemet. Eleverna anser också att det lätt går att manipulera den 

kvinnliga pedagogen. De kan till exempel gå ut från klassrummet med ursäkten att de ska gå 

på toaletten, men istället ger de sig på den mobbade eleven utanför klassrummet. 27 

 

I undersökningar som handlar om mobbning anser eleverna att läraren inte bryr sig och inte 

finns till hands när de behövs. Det finns även stora brister i hur mobbningssituationer sköts 

enligt många elever. Även BO: s undersökning visar att eleverna skriker efter hjälp från de 

vuxna i skolan. Genom studien och breven fick BO cirka 200 idéer om hur mobbning kan 

motarbetas. Förslagen visar exempelvis att eleverna vill ha mer information om mobbning och 

att relationerna mellan eleverna och de vuxna på skolorna måste förbättras. Det som eleverna 

efterlyser mest är att lärarna ska engagera sig mer, då det i många brev beskrivs att de inte 

bryr sig när någon blir mobbad. Eleverna beskriver i breven att pedagogerna inte bryr sig om 

hur barnen mår. De flesta elever tror ändå på att barn och vuxna i skolan kan lösa problem 

tillsammans.28 Många av eleverna anser att information och undervisning om mobbning är 

minst lika viktigt som de andra ämnena och eleverna är inte nöjda med några få temadagar 

som behandlar ämnet.29  

 

Förebyggande åtgärder mot mobbning 

Höiby skriver att det är en fördel om en gemensam vuxen insats görs för att främja gott 

kamratskap i skolan och att detta är en förebyggande insats mot mobbning. Det blir lättare för 

varje pedagog att jobba mot och förebygga problemet om arbetskamrater och ledningen på 

skolan stöttar arbetet. Som lärare kan arbetet mot mobbning underlättas om arbetet med 

barnens relationer gentemot varandra bedrivs kontinuerligt, även om inga problem 

förekommer. Det är också viktigt att läraren arbetar med sin egen inställning mot barnen. En 

annan förebyggande åtgärd som en pedagog kan göra är att lära känna eleverna och 

                                                 
27 Fors, Zelma (1993). Obalans i makt fallstudier av barnmobbning.  S. 124- 161 
28 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. (3: e uppl.) 
S. 11-12 
29 Ibid. S. 21 
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föräldrarna i klassen. Ett förslag som Höiby ger är att vid första utvecklingssamtalet göra ett 

hembesök. Det leder till en tryggare miljö både för föräldrar och elever.30 

 

En av grundstenarna för att motverka mobbning är enligt Olweus klassmöten. Höiby som 

själv är pedagog stöder Olweus forskning då hon utifrån egna upplevelser styrker detta. I 

Höibys klasser som har haft klassmöten har hon inte kunnat observera någon mobbning. På 

klassmötena kan barnen ta upp problem i klassen som sedan diskuteras. Detta är ett bra sätt 

för eleverna att bli respekterade och hörda av övriga elever. Den andra grundstenen är enligt 

Olweus klassregler. På skolor finns det ordningsregler men det är bra om elever på ett 

demokratiskt sätt själva skriver egna regler för klassen. Detta kan leda till att det blir en bra 

kamratskap i klassen. Fördelen med dessa klassregler är att eleverna själva får vara med att 

påverka och lära sig hur alla ska vara goda kamrater. En annan viktig del i arbetet för att 

motverka mobbning är enligt Höiby att ha roligt tillsammans, till exempel i form av teater och 

lekar. På så sätt kan läraren se vad som försiggår mellan eleverna.31  

 

Boken The Nature of School Bullying – A Cross- National Perspective är en sammanställning 

från 21 länder som behandlar fem frågor kring mobbning. Boken bygger på olika studier och 

genom studiernas resultat kan en jämförelse göras av hur mobbning definieras, uttrycks samt 

statistik kring ländernas mobbningsproblem. För att sätta mobbningsproblemet i ett större 

perspektiv har vi valt att jämföra med två andra nordiska länders sätt att arbeta mot mobbning. 

Svensk och norsk forskning grundas på Olweus studier kring mobbning. De har därmed 

samma syn på problemet och arbetar mot det på ungefär samma sätt. I boken beskrivs hur en 

dansk minister inom utbildning och forskning tog ett initiativ ifråga om mobbning. Han ville 

ta tag i problemet mobbning utifrån elevernas perspektiv. Han skickade ut ett brev där han 

bad eleverna om hjälp i hur arbetet mot mobbning kunde bedrivas. Han frågade även vad som 

kunde göras för att undvika att mobbningsproblem uppstår i framtiden. Elevernas egna förslag 

på lösningar ledde till ett projekt som heter Ha de godt i skolen. Projektet resulterade i en 

tidning som sju skolor tillsammans arbetade fram. Tidningen handlar om hur eleverna på 

dessa skolor, arbetar med relationsproblem, ensamhet och för att undvika segregation. Alla 

                                                 
30 Höiby, Heller (2004) Mobbning kan stoppas! . S. 81-82 
31 Ibid. S. 83-85 
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elever fick varsin tidning där de kunde läsa om olika förslag för att motverka eller lösa 

mobbning.32 

 

I en artikel hämtad från Lärarnas tidning vid namn Feeniks i Helsingfors- en skola i demokrati 

står det att en demokratisk skola har öppnats i Finland. I denna skola ska eleverna få vara med 

och bestämma lika mycket som lärarna. På skolan har de möte en gång i veckan där olika 

angelägenheter tas upp. Elevernas röster betyder lika mycket som pedagogernas. På skolan 

har det tagits ett demokratiskt beslut om att ingen mobbning får förekomma.33 Varje individ 

får mer utrymme och genom att de arbetar i mindre grupper förekommer ingen mobbning, 

eftersom alla barn får ta lika mycket plats i klassrummet. Forskningen visar alltså att arbetet 

med att motverka mobbning sker på olika sätt i de nordiska länderna. Detta kan leda till att 

länderna kan ta del av varandras metoder och lära sig hur mobbning kan förebyggas och 

motverkas på bästa sätt.  

Demokrati i arbetet mot mobbning 

I skollagen, (1 kap 2 §) finns det en lag som handlar om värdegrunden inom skolan. 

Paragrafen behandlar demokratiska värderingar som ska stämma överens med utformningen 

av skolan. Alla människor som befinner sig och verkar inom skolan ska visa respekt för den 

gemensamma miljön och för varje enskild individs egenvärde. Denna bestämmelse skulle 

vara ett verktyg för att motverka mobbning och våld. År 1994 tillkom bestämmelser om hur 

viktigt det är att agera vid mobbningssituationer. Kompletteringen till lagen innebär att alla 

som arbetar inom skolan måste hindra försök till mobbning och kränkning. 34  
 

I BO: s rapport upplever eleverna att deras kunskaper kring ämnet mobbning inte efterfrågas. 

Eleverna är de som lever mitt i mobbningsvärlden och är därmed kunniga på ämnet. 

Demokrati och elevernas inflytande i skolan är en viktig del i arbetet mot mobbning. 

Utvärderingar från skolorna påvisar att det finns stora brister i huruvida eleverna får vara med 

och bestämma.35 Det framgår av rapporten att barn inte tycker att vuxna i skolan bryr sig om 

mobbning så mycket som de borde göra och som det står i lagen att de ska göra. Enligt 

                                                 
32 Dueholm, Nils. (1999) Denmark. P.K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano & P. Slee 
(Red.), The nature of school bullying- A cross- national perspective. London: Routledge 11 New Fetter Lane. S. 
52- 53 
33 Viktorsson, Sören (2006) Feeniks i Helsingfors- en skola i demokrati. Hämtad 31 januari 2007, från 
http://www.lararnastidning.net   
34 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. (3: e uppl.) 
S. 28  
35 Ibid. S. 41 
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undersökningen är det många elever som inte tycker att de vuxna vågar ingripa, de bara går 

förbi när mobbning förekommer. Om barnen själva fick bestämma och hade mer inflytande i 

skolan skulle det finnas fler lärare, skolvärdar och rastvakter. I rapporten nämns även 

kamratstödet som en viktig faktor i arbetet mot att motverka mobbning på ett demokratiskt 

sätt. Genom kamratstöd kan barnen vara med och påverka vilket visar att det ger positiva 

effekter. Barnen tycker att det borde finnas fler vuxna i skolan som kan ingripa vid mobbning. 

Verkligheten visar motsatsen till barnens önskan. De besparingar som har gjorts i kommuner 

under de senaste åren har lett till större barngrupper och nedskärningar i personalstyrkan. 

Nedskärningarna gäller alla som är verksamma inom skolan.36 

  

I artikeln Solving Problems Together: A Psychoeducational Group Model for Victims of 

Bullies skriver Kimberly R. Hall att mobbningsproblem måste lyftas upp till en högre nivå 

och att problemen kan lösas tillsammans. Hon ger förslag på att kuratorn på skolan i små 

grupper ska undervisa elever om mobbning och vad de kan göra för att motverka mobbning. 

Hon menar alltså att barnen är en viktig del i olika antimobbningsprogram, som arbetar för att 

mobbning ska upphöra.37  

 

Marie Bliding är forskare och pedagog vid Göteborgs universitet. Hon har skrivit en 

avhandling om barns relationer i skolan. Hon har gjort fältstudier som påvisar hur 

uppfattningar skiljer sig mellan barn och vuxna när det handlar om mobbning. En flicka som 

deltagit i studien uppfattar att hon har blivit mobbad men läraren och eleverna i klassen anser 

inte alls att det handlar om mobbning. De menar att flickan själv valt att vara utanför gruppen. 

Bliding tycker att mobbning är ett ord ur ett vuxet perspektiv och att barn inte uppfattar 

mobbning på samma sätt.38 Det är vuxna som bestämmer när det är mobbning och barnens 

uppfattningar om mobbning passar inte alltid in i de vuxnas mall. Här kan en stor brist på 

demokrati ses, då barnen inte tas på allvar.  

 

I Arne Forsmans doktorsavhandling Skolans texter mot mobbning - reella styrdokument eller 

hyllvärmare? skriver han att ”Skolans uppgift är att förmedla och hos eleverna förankra de 

                                                 
36 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. (3: e uppl.) 
S. 35-36 
37 R. Hall, Kimberly (2006) Solving Problems Together: A Psychoeducational Group Model for Victims of 
Bullies.  The journal for specialists in group work, (31), 201-217. 
38 Horgby, Anne- Charlotte (2005) Klassrummet fullt av dolda relationer. Lärarnas tidning. Hämtad 2 februari 
2007, från 
http://www.lararnastidning.net  
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värden som vårt samhällsliv grundas på”.39 Genom att prata om värdegrunden med elever lär 

de sig om demokrati. I läroplanen (Lpo 94) står det skrivet att värdegrundsfrågorna i skolan är 

viktiga i kampen mot mobbning. Undersökningar visar att elever sätter värde på och tycker 

det är viktigt att ha samtal om värdegrunden. De uppskattar också om vuxna tar sig tid att 

arbeta med normer, värden och etiska problemställningar. Pedagogerna skulle i sin tur 

uppskatta att ha mer tid till etiska frågor och arbeten, men de menar att det krävs både mer 

kompetens och mer tid.40  Om barnen lär sig om demokrati lär de sig också hur de ska kunna 

arbeta på ett demokratisk sätt i skolan. Detta kan leda till att mobbningsproblem 

överhuvudtaget inte behöver uppstå.  

 

Skillnader kring pojkar och flickors sätt att mobba 

Det nämns i Fors avhandling att det är betydligt fler pojkar än flickor som deltar i mobbning. 

Det är vanligare att pojkar mobbar flickor än att flickor mobbar pojkar. Hennes resultat visar 

att det är dubbelt så många pojkar som är mobbare än flickor. Fysiska angrepp är den form av 

mobbning som pojkar föredrar att använda. Flickor däremot mobbar psykiskt eller verbalt.41 I 

Fors resultat konstateras det att när flickor mobbar en flicka, får de ofta med sig pojkarna i 

klassen. Vanligen är det en pojke som anses ha en ledarroll i klassen som medverkar vid 

mobbningen och som då lättare får med sig övriga pojkar i klassen.42 

 

Även i BO: s rapport nämns det att mobbning förekommer mer bland pojkar än bland flickor.  

En undersökning som Folkhälsoinstitutet har gjort säger att pojkar både mobbar och utsätts 

för mobbning i en större omfattning än vad flickor gör. Däremot menar BO av egen erfarenhet 

att mobbning förekommer lika mycket hos båda könen, men de uttrycks på olika sätt.43 

 

Höistad menar att pojkars sätt att mobba oftast utspelar sig i form av fysisk och verbal 

mobbning. Den fysiska mobbningen kan bestå i att barn slåss, knuffas, sätter krokben, brottas, 

stänger in någon, håller för dörren eller är allmänt hårdhänta. Om barn ofta konfronteras med 

att ha utfört fysisk mobbning brukar mobbaren försvara sig med att det är på skoj eller ”den 

                                                 
39 Forsman, Arne (2003) Skolans texter mot mobbning - reella styrdokument eller hyllvärmare? Luleå: 
Universitetstryckeriet. S. 118 
40 Ibid. S.118-122  
41 Fors, Zelma (1993). Obalans i makt: fallstudier av barnmobbning. S. 12 
42 Ibid. S. 150 
43 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. (3: e uppl.) 
S. 10 
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som ger sig in i leken får leken tåla”.44 Den andra typen av mobbning, den verbala, handlar 

mer om att komma med dumma kommentarer som gärna skriks ut högt. Kommentarerna kan 

handla om utseende, kläder eller om att den mobbade inte anses vara tillräckligt bra på till 

exempel sport. Vanligen handlar den verbala mobbningen om hot som uttalas eller som 

gestikuleras.45 Höiby håller med Höistad om sättet att skildra pojkarnas mobbning. Genom 

samtal med pojkar har hon kommit fram till att pojkars mobbning handlar om att slåss och 

sparkas, oftast för att få sin vilja igenom.46 

 

Enligt Höiby och hennes samtal med barn mobbar flickor genom att stänga ute offret, skvallra 

eller gå bakom ryggen på varandra.47 Även Höistad skriver om samma mobbningsbeteende 

hos flickor. Han menar att flickornas mobbning för det mesta är mer personligt präglad än vad 

pojkarnas mobbning är. Flickornas drivkraft till att mobba kan handla om känslan av att de 

aldrig räcker till och kan då mobba de som är duktiga i skolan på grund av att de är 

avundsjuka. Det som är typiskt för flickmobbning är den tysta mobbningen. Flickorna vet ofta 

om den utsatte elevens svaga punkter och lär sig att utnyttja dem. Flickorna börjar alltmer ta 

efter pojkarnas mobbningsbeteenden och det förekommer även att flickorna använder våld.48   

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framgår det genom litteraturgenomgången hur forskare definierar ordet 

mobbning och hur de delar in ämnet i olika kategorier. Denna indelning skiljer sig åt från 

forskare till forskare men innebörden är i stort sätt densamma. Vidare förklaras det vem som 

mobbar och vem det är som blir mobbad, men där skiljer sig forskarnas meningar åt. 

Psykologerna Olweus, Sharp och Smith menar att det är specifika offer som blir mobbade 

exempelvis barn som har ett avvikande beteende från övriga elever. Pedagogen Höistad menar 

däremot att vem som helst kan bli mobbad. Även när det gäller den som mobbar skiljer sig 

Höistad och Rigby från Olweus. Höistad och Rigby anser att den som mobbar oftast mår 

dåligt och har dåligt självförtroende medan Olweus säger att den som mobbar har en bra 

självkänsla som ligger på samma nivå som de övriga barnen. Det framgår genom 

litteraturgenomgången att samtliga forskare är överens om att de vuxna ska lösa 

                                                 
44 Höistad, Gunnar (2001) Mobbning och människovärde. S. 87 
45 Ibid. S. 86 
46 Höiby, Heller (2004) Mobbning kan stoppas! .S. 47 
47 Ibid. S. 47 
48 Höistad, Gunnar (2001) Mobbning och människovärde. S.  87-88 
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mobbningsproblemen i skolan. Det ligger också på deras ansvar att förebygga problemen 

innan de uppstår. Studier visar att barnen inte tycker att de har några demokratiska rättigheter 

i skolan. De vill till exempel ha fler vuxna i skolan som kan hjälpa till att lösa 

mobbningskonflikter, men istället blir det mindre och mindre vuxna inom skolan. Genom 

tidigare forskning framgår det att mobbning mellan könen skiljer sig åt. Pojkar mobbar och 

blir mobbade i större utsträckning än vad flickor blir. Det visar även att pojkar och flickor inte 

mobbar på samma sätt. Pojkar mobbar oftast fysiskt och flickor mobbar mer verbalt och 

psykiskt.  

 16



 

Metod 

Som tidigare nämnts är vårt syfte att ta reda på om elever har någon påverkan eller några 

åsikter om hur mobbning ska lösas i skolan. Vi har gjort en kvalitativ undersökning och 

belyser skillnader mellan hur pojkar och flickor mobbar, samt deras förslag på hur mobbning 

går att motarbeta.   

 

Urval 

Vi har valt att göra vår undersökning främst utifrån ett elevperspektiv. Vi valde att göra 

intervjuer av elever på vår tidigare VFU-plats (Verksamhetsförlagd utbildning). Eleverna som 

vi har valt att intervjua går i sjätte klass. Barnen har erfarenhet av hur mobbningskonflikter 

kan lösas. Vi upplever också att barnen är i en bra ålder för att bli intervjuade om vårt ämne. 

Om vi valt att göra vår studie bland äldre barn, hade vi varit rädda för att ämnet skulle ha varit 

för känsligt. Barn som är lite äldre är i en annan fas i livet och andra faktorer som hormoner 

och puberteten är en stor del i barnens liv. Vi tyckte inte att de är den målgrupp som vi vill att 

vår studie ska grunda sig på. 

 

Vi hade för avsikt att utföra åtta intervjuer. Det är viktigare att materialet vi får in är av hög 

kvalité, än att vi får in mycket material som vi inte får någon användning av. Detta finner vi 

stöd för i Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer. Han menar att det är bättre att göra några få 

intervjuer som är bra, än att göra många intervjuer som är mindre bra.49 En annan anledning 

till att vi har valt att göra få intervjuer är bristen på tid för arbetet med uppsatsen. 

Inspirationen till tankesättet kommer ifrån författaren Steinar Kvale som i sin bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun nämner vikten av detta. 50   

 

Grunden till vårt urval av eleverna är att vi ville ha en generell syn på hur eleverna uppfattar 

mobbning och deras påverkan på hur det kan lösas. Vi ville inte plocka ut speciellt drabbade 

elever eftersom det i sig skulle vara en annan precisering än den vi har valt att undersöka och 

det vore även etiskt tvivelaktigt. 

                                                 
49 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. S. 122-123 
50 Kvale Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. S. 98 
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Datainsamlingsmetoder 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod. Det beror på att vi vill undersöka 

om elever känner att de kan påverka hur mobbning ska lösas i skolan. En kvalitativ studie 

handlar om att finna mönster och att förstå den intervjuade personen.51 Vår undersökning 

grundar sig på att förstå barnens relation till mobbning och hur barnen på ett demokratiskt sätt 

kan vara med att lösa problemet. Den kvalitativa forskningsintervjun handlar om att förstå det 

intervjuade barnets livsvärld och förhållande till ämnet. Huvuduppgiften är i denna typ av 

forskning att i skenet av problemställningen förstå betydelsen av det som den intervjuade 

personen säger.52 

 

Avsikten med intervjuerna var att vi ville få fram innehållsrika och komplexa svar. För att få 

ett rikt material är det viktigt att ställa raka och enkla frågor. Från materialet kan vi då få ut 

många tankar, olika mönster samt intressanta processer. Som Trost skriver är det denna form 

av undersökningsmetod som passar bäst i en sådan studie vi valt att göra.53 Vi ville använda 

oss av denna forskningsmetod då vi kände att vi skulle få ut mesta möjliga från barnen genom 

intervjuer, istället för observationer eller enkäter. Ett rikt material leder till att vi kan få ett bra 

forskningsresultat.     

 

Etiska principer 

Innan vi genomförde intervjuerna skickade vi ut ett brev till föräldrarna som de fick skriva på 

om de ville att deras barn skulle få medverka vid intervjuerna. Vi skickade sammanlagt ut 47 

brev och vi fick tillbaka 14 stycken med målsmans underskrift (se bilaga 1). En anledning till 

att vi fick tillbaka så få lappar tror vi beror på att det har varit en del stora problem i klasserna, 

vilket kanske gjorde att föräldrarna inte skrev på lapparna. Vi tror också att det kan bero på att 

vi inte var ute i god tid, endast en vecka innan intervjutillfällena. Orsaken till det sena 

utskicket berodde på att lärarna gärna ville att vi skulle komma så fort som möjligt och utföra 

intervjuerna då de själva har ont om tid. Vi märkte dock att eleverna var mycket intresserade 

av att bli intervjuade men vi kunde inte intervjua någon utan föräldrarnas tillåtelse.  

 

                                                 
51 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. S. 14 
52 Kvale Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. S. 34-35 
53 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. S. 7 
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Under undersökningen är det viktigt att tänka på de etiska rekommendationer och krav som 

finns förskrivna. Det finns fyra viktiga huvudpunkter att följa. Informationskravet, som 

innebär att alla som påverkas av undersökningen ska informeras om studiens syfte samt att det 

är frivilligt att delta. Samtyckeskravet innebär att de medverkande har rätt att bestämma om 

de ska delta och kan när som helst säga att de inte längre vill ställa upp. Samtycke från 

föräldrar till minderåriga intervjupersoner är en viktig etisk aspekt att ta hänsyn till. 

Konfidentialitetskravet innebär att anonymitet måste garanteras och information om vilka som 

kommer att ha tillgång till materialet måste redogöras. Den sista viktiga punkten är 

nyttjandekravet. Det betyder att materialet endast kommer att användas till 

forskningsändamål.54 

 

Vi har följt dessa etiska krav och varit noga med att all information som dessa krav innebär 

har kommit fram till dem som är berörda av vår studie.  

 

Intervjuer  

Från början hade vi tänkt att slumpvis plocka ut åtta elever, fyra flickor och fyra pojkar. Så 

blev det inte. När vi kom till skolan hade endast fyra flickor lämnat in ett underskrivet papper. 

Detta medförde att vi endast kunde göra tre intervjuer med flickor, då en av flickorna var sjuk. 

Vi intervjuade de fyra pojkarna, men vi kände ändå att fördelning blev jämn mellan könen. 

Avsikten med intervjuerna var bland annat att ta reda på om pojkar och flickor löser 

mobbningskonflikter på olika sätt. Vi ville också ta reda på hur pojkar och flickor mobbar, 

samt om eleverna känner att de kan vara med och påverka arbetet mot mobbning. 

 

Frågorna vi ställde till barnen hade vi utarbetat efter de förutsättningar som eleverna har. Vi 

ville formulera frågorna enkelt, så alla skulle förstå dem och därmed ge oss berättande svar 

som vi kunde använda i analysen. Genom våra frågor visade vi barnen att vi var intresserade 

av det de beskrev under intervjun och deras åsikter om ämnet. Vi var noga med att få barnen 

att ge oss ett berättande svar och vi ställde följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna (se bilaga 2).  

 

                                                 
54 Vetenskapsrådet (2006) Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 8 februari 
2007, från 
http://www.vr.se 
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En viktig aspekt att ta hänsyn till under intervjun var att barnen ska känna sig bekväma och 

trygga. Det är då viktigt att eleven känner sig avslappnad och trygg i miljön och med 

situationen.55 Vi valde att använda oss av ett grupprum som barnen brukar använda dagligen. 

Rummet är närliggande till klassrummet och det är därmed elevens arbetsmiljö. Innan vi 

startade vår intervju informerade vi barnen om vårt syfte, att vi var intresserade av vad de 

tyckte och deras åsikter. Vi var även noga med att poängtera att inget av det som de sa under 

intervjun kunde vara fel.   

 

Procedur 

Vi utförde intervjuerna tillsammans. Vi tror att det kan vara en fördel att vara två som 

intervjuar då vi kan hjälpas åt att få fram berättande svar på våra frågor. Detta skriver även 

författaren Staffan Stukát om i boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 

och menar att det kan leda till att vi kan få ut mycket mer av intervjun. Han skriver även att 

det kan vara en nackdel då barnet kan känna ett underläge gentemot de som intervjuar.56 Vi 

upplever att vårt val att göra intervjuerna tillsammans var rätt, vi känner alla barn och vi har 

deras förtroende. Vi valde att tillsammans intervjua barnen en och en så de inte skulle kunna 

påverka varandra. En annan tanke vi hade var att eleverna kanske inte skulle våga säga vad de 

egentligen kände framför en annan elev.  

 

För att hjälpa barnen att komma igång med sina tankar kring mobbning började vi hela 

intervjun med att läsa en saga för barnen som handlade om mobbning (se bilaga 3). 

Inspirationen till idén fick vi från Jan Trost i boken Kvalitativa intervjuer, där han skriver att 

början av intervjun är avgörande för hur resten av intervjun kommer att fortlöpa.57 Vi valde 

att spela in våra intervjuer på band, det gjorde att vi kunde koncentrera oss på dynamiken och 

ämnet i intervjun.58 Följden av detta arbetssätt blev att vi kunde fokusera endast på det som 

intervjupersonen sa, istället för att även fokusera på att skriva ner all information som 

intervjun gav.  

 

Vi anser att vi har fått ut mycket från alla intervjuerna men några intervjuer gav mer än andra. 

En tolkning som vi har gjort är att vi fick ut mest av intervjuerna från flickorna. Det beror på 

                                                 
55 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. S. 44 
56 Stukát, Staffan (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. S. 41 
57 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer. S. 64 
58 Kvale Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. S.147 

 20



 

att de verkade vara mer avslappande och gav oss därmed mer berättande svar. Vissa intervjuer 

med pojkarna gick bra, vi fick dock känslan av att två av pojkarna trodde att vi var ute efter 

att sätta dit dem. Trots att vi gjorde det bästa för att de skulle känna sig bekväma ville de inte 

svara helt ärligt på frågorna. Anledningen till att vi vet detta är att vi känner barnen och att vi 

kan skolklimatet på skolan. Efter intervjuerna transkriberade vi samtliga intervjuer för att 

använda som underlag då vi ska analysera vårt material.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser vi att den kvalitativa metoden har gett oss ett användbart material. 

Först valde vi att läsa böcker som behandlade kvalitativ metod och därefter gjorde vi valet att 

intervjua barn om mobbning för att uppnå vårt syfte. Vi skickade ut ett brev till föräldrarna 

som vi tyvärr inte fick bra respons på, men vi kunde ändå utföra intervjuerna i den 

utsträckning vi behövde. Efter att ha arbetat fram intervjufrågor som skulle hjälpa oss att 

besvara uppsatsens frågeställningar och syfte, åkte vi till skolan där intervjuerna skulle äga 

rum. Vi var noggranna med att följa de etiska reglerna, samt att göra det så bekvämt som 

möjligt för barnen. Detta för att få ut så mycket som möjligt av dessa samtal. Efter 

genomförandet transkriberade vi samtliga intervjuer. De svar vi fick av barnen gav oss 

mycket material att arbeta vidare med till resultatet och analysen.    
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Analys och resultatredovisning 
I sammanställning av intervjuerna har vi utgått från uppsatsens frågeställningar och våra 

intervjufrågor. På ett tydligt sätt vill vi lyfta fram de resultat som vi fått genom våra 

barnintervjuer. Resultatet kan inte ses som en generell bild av vad barn tycker och tänker om 

mobbning men det kan ändå ge en illustration av hur det kan vara och vad barn kan känna 

kring ämnet. Det viktiga som vi vill lyfta fram i resultatet är hur mobbningsproblemet ska 

lösas och hur eleverna på ett demokratiskt sätt kan vara med och påverka arbetet mot 

mobbning. Vi försöker även tydliggöra om pojkar och flickor mobbar på olika sätt.  

 

Vad betyder mobbning för eleverna? 

Barnens definition på mobbning 

Barnen i intervjuerna definierar mobbning som till exempel att säga elaka saker, baktala eller 

att kalla någon för öknamn. Det kan också handla om att någon är utanför eller att slåss. Dan 

Olweus stöder barnens definition då han säger att det finns tre kännetecken för vad som är 

mobbning. Han nämner ett beteende som är negativt eller elakt, något som upprepas under en 

längre tid och då någon part är starkare än den andra och utnyttjar detta.59 Barnen nämner inte 

i intervjuerna att ett beteende måste upprepas flera gånger för att det ska vara mobbning. 

Några av dem berättar att den som mobbas ofta är fysiskt svagare än de som mobbar. 

 

Verbal mobbning 

Anledningen till att vi valde kategorin verbal mobbning beror på att alla sju barn anser att 

mobbning innebär att någon säger elaka saker eller öknamn. Fem av barnen, två flickor och 

tre pojkar, tycker att mobbning är när någon säger något elakt direkt till den som blir mobbad. 

En annan form av verbal mobbning är att ”snacka skit” säger en pojke och en flicka. De 

tycker att mobbning kan innebära att prata bakom ryggen på den som blir mobbad. 

 

                                                 
59 Olweus, Dan (1999) Mobbning bland barn och ungdomar. S. 10 
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Utanförskap  

Fyra av barnen uppfattar att mobbning handlar om utanförskap. Det kan vara att eleverna 

fryser ut en person. En flicka berättar att om de inte vill att en person ska vara med ställer de 

sig i en ring och när den som är utfryst kommer sluter de andra barnen ringen. En annan flicka 

berättar ”… om man är i matsalen så kanske det sitter en ensam medan alla andra trycker ihop 

sig vid ett bord”. Två pojkar uppfattar mobbning i form av utanförskap att ”… alla inte får 

vara med”.  

 

Fysisk mobbning 

Tre pojkar av de sju eleverna uppfattar mobbning i form av fysisk mobbning. Två av pojkarna 

pratar om att slåss medan den tredje pojken berättar att det är flickor i klassen som tar 

pojkarnas mössor och trampar ner dem i marken så att de blir blöta och smutsiga. 

 

Sammanfattning 

Barnen har enligt Olweus liknande uppfattning om vad mobbning är och även om språken är 

olika är innebörden densamma. Det som skiljer definitionen åt är att barnen inte tycker att 

mobbning behöver upprepas flera gånger för att kallas för mobbning. Barnen anser inte heller 

att konflikten behöver pågå under en längre tid som Olweus menar att den måste för att kallas 

mobbning. Höistad delar in mobbning i tre kategorier, tyst, verbal och fysisk mobbning.60 

Dessa tre kategorier stämmer överens med vårt resultat. Vi benämner inte den tysta kategorin 

vid samma ord. Vi har istället valt att kalla den kategorin för utanförskap då barnen pratar om 

den tysta mobbningen genom att frysa ut någon.  

 

Har eleverna någon gång upplevt mobbning? 

Eleven har mobbat 

Tre flickor av de sju eleverna har själva mobbat. En av dessa tre har medverkat i mobbning 

vid två situationer men har i efterhand insett att detta har varit fel. I ett av fallen slutade det 

med att den mobbade eleven fick byta klass. I det andra fallet har flickorna i klassen varit 

elaka mot en pojke. Nu i efterhand försöker hon tillsammans med sina kompisar rätta till felet 

                                                 
60 Höistad, Gunnar (2001) Mobbning och människovärde. S. 74-78 
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och få med pojken i gemenskapen igen. De två andra flickorna hävdar att de inte har mobbat 

men berättar senare under intervjun om mobbningssituationer som de har medverkat i.  

 

Eleven har blivit mobbad 

Två av pojkarna har själva blivit mobbade. Båda eleverna berättar att det hände när de var 

yngre. I det ena fallet var det en äldre elev på skolan som mobbade en av pojkarna. I det andra 

fallet minns inte pojken vad det var som hände. De hävdar att de idag inte lider eller ens 

tänker på att de blivit mobbade.  

 

Eleven har sett mobbning på skolan och i klassen 

Fyra av eleverna är medvetna om att mobbning förekommer i klassen och på skolan. Två 

flickor berättar att det förekommer mobbning i klassen, främst mot en pojke. Mobbning har 

även tidigare inträffat i klassen mot en flicka som till slut fick byta klass. De säger även att 

mobbning sker på skolgården. Den tredje flickan berättar att mobbning mest syns på rasterna 

och inte i klassrummet. Även en av pojkarna talar om att mobbning existerar hela tiden, han 

säger ”… det händer massa saker…” 

 

Eleven vet inte att mobbning existerar i klassen eller på skolan 

Tre pojkar av de sju eleverna säger att det inte finns någon slags mobbning på skolan. En 

pojke säger att det inte finns överhuvudtaget. Två av pojkarna berättar för oss att de inte ser 

någon mobbning varken i klassrummet eller i skolan, men de säger senare i intervjun att 

mobbning förekommer hela tiden och en av pojkarna talar om hur han själv är med och 

mobbar. 

 

Sammanfattning 

De elever som medger att de har mobbat i vår studie är endast flickor. Detta säger emot den 

tidigare forskningen där Fors skriver i sin avhandling att det är avsevärt fler pojkar än flickor 

som medverkar i mobbning.61 Däremot misstänker vi att pojkarna inte var helt öppna när vi 

ställde frågan om de själva har mobbat. Trots att de i början av intervjun nekade till att de 

                                                 
61Fors, Zelma (1993). Obalans i makt fallstudier av barnmobbning. S. 12 
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någon gång medverkat i mobbning framgick det senare under intervjun att de har medverkat i 

mobbning, då de berättar om olika mobbningssituationer som de deltagit i. Två av pojkarna 

säger att de har blivit mobbade när de var yngre. Detta resultat stämmer överens med BO: s 

rapport där han skriver att pojkar i större omfattning utsätts för mobbning än vad flickor gör.62 

Några barn vet att det förekommer mobbning i klassen och på skolan, medan andra elever 

säger att de inte har upplevt någon mobbning överhuvudtaget. Återigen misstänker vi att 

barnen inte är helt öppna, då det under intervjuns senare hälft framgår att de är medvetna om 

vad som händer i klassen. Detta kan leda till att resultatet på studien kan ifrågasättas, eftersom 

vi upptäckte att eleverna inte var helt öppna i sina svar på frågan: har eleverna någon gång 

upplevt mobbning? Eftersom vi misstänker att barnen inte varit helt öppna i denna fråga kan 

vi inte med säkerhet veta om de varit öppna i övriga frågor. Vi upplevde dock att eleverna gett 

uppriktiga svar på resterande frågor då det inte finns skäl att tro något annat.  

 

Vad kan eleverna göra för att påverka arbetet mot mobbning? 

Prata med vuxna  

Fem av sju elever tycker att de kan påverka genom att prata med vuxna. En flicka säger att 

hon skulle försöka lösa mobbningsproblemen själv, men om inte det hjälpte skulle hon prata 

med läraren i klassen och be henne om hjälp. En annan flicka säger att hon vill påverka 

genom att prata om mobbning innan det uppstår. Hon föreslår också att de ska se en film i 

hela klassen och diskutera filmen efteråt. Om en mobbningssituation uppstår ska pedagogen 

blandas in. Hon påpekar att det är viktigt att kunna lita på den pedagogen som hon tar upp 

problemet med. De övriga tre eleverna, en flicka och två pojkar, berättar att de skulle gå till 

sin lärare om de skulle se mobbning och att de påverkar genom att tala om för vuxna vad de 

har sett. En pojke berättar vidare att om det inte skulle hjälpa att prata med pedagogen skulle 

han gå till rektorn.  

 

Prata med mobbarna 

Tre av eleverna tycker att de kan påverka genom att själva prata med den som mobbar. En 

flicka berättar ”… jag skulle nog gå fram och säga sluta, för sen liksom det är tre mot en och 

ta med den ensamma personen och säga kom du kan vara med oss få bort den därifrån.” Om 
                                                 
62 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. (3: e uppl.) 
S. 10 
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inte detta hjälper tycker flickan att hon sedan kan gå till en vuxen och tala om vad som 

händer. En pojke berättar att han inte litar på att vuxna ska lösa problemet. Han tycker att det 

skulle vara bättre att själv säga till den som mobbar och ”kanske varna dom eller nåt.” En 

flicka säger att mobbning bara går att lösa ”… om man vill lösa det eller inte… vill man så 

går oftast, men vill man inte så går det inte.” 

 

Kan inte vara med och påverka 

Tre av de sju eleverna känner att de inte kan vara med och påverka arbetet mot mobbning. En 

pojke säger att han inte kan påverka ”Jag skulle nog inte kunna göra så mycket för jag är inte 

så tuff.” Pojken tycker inte att han kan påverka mobbning överhuvudtaget. Han nämner dock 

att han kanske skulle kunna gå till en vuxen. En annan pojke tycker inte att han kan påverka 

för att han tycker att han skvallrar om han skulle prata med någon vuxen. Han anser att det 

bästa sättet att lösa mobbningsproblemet är att försöka att inte bry sig för att se om mobbarna 

tröttnar. Den tredje pojken som säger att han inte kan vara med och påverka säger att han inte 

vet hur han skulle kunna göra det. Flickorna upplever att de kan vara med och påverka i den 

demokratiska processen medan pojkar är mer försiktiga i sitt ställningstagande till den frågan. 

Som lärare kan det då vara viktigt att arbeta mer med pojkarnas inställning till demokrati och 

visa att de kan vara med och påverka i skolan.  

 

Klassråd 

Fyra av eleverna pratar om klassråd under intervjuerna. Två av flickorna och en pojke nämner 

att de aldrig pratar om mobbning på klassråden. När pedagogen i klassen var sjuk under en 

längre tid hade klassen en yngre vikarie. Eleverna berättar att under den tiden som hon 

vikarierade pratade klassen mycket om mobbning och om värdegrunden. Den fjärde eleven, 

en pojke, tycker att läraren har blivit slarvig med att ha klassråd. Han säger att klassrådet är 

det perfekta tillfället att ta upp mobbningsproblem. Han är besviken på att klassrådet inte 

förekommer längre och följden av detta blir att de inte kan ta upp problemen i klassen. 

Fördelen med klassrådet är att eleverna kan välja att vara anonyma. De lägger en lapp med det 

som de vill prata om på rådet i en låda. Lapparna dras sedan under klassrådet och elever 

diskuterar det som står på lappen.  
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Kamratstöd 

Det finns kamratstöd på skolan men det nämns endast av fyra elever. En flicka berättar om 

kamratstödet och vet vad det innebär. Däremot vet hon inte vem det är i klassen som är 

kamratstödjare och hon vet inte hur många från varje klass som är det. Hon tycker ändå att de 

gör ett bra jobb. Vidare säger hon att kamratstödjare inte tar tag i mobbningssituationerna men 

de pratar om vad som händer och ”… ser vad de kan göra åt det”. Den andra flickan vi 

intervjuade är kamratstödjare. Hon berättar om hur det går till och hur de jobbar. Hon tycker 

att det fungerar bra. På mötena kan hon ta upp saker som hon ser på skolgården och sen 

diskuterar de vad de kan göra. Hon berättar också att de har tystnadsplikt. Hon säger att det 

inte har varit något möte sedan i början av förra terminen. Den pojke som pratade om 

kamratstödet vet vad det innebär men nämner att han aldrig har varit med.  

 

Sammanfattning 

Några av barnen som vi har intervjuat tycker att de har en demokratisk rättighet och kan 

påverka arbetet mot mobbning. Eleverna anser främst att de kan påverka genom att prata med 

vuxna. Vårt resultat av intervjuerna motsäger delvis det som BO skriver i sin rapport. Hans 

material visar att barn inte tycker att vuxna bryr sig tillräckligt mycket när mobbning äger 

rum. Barnen i hans undersökning säger att de vill ha mer inflytande i skolan.63 Här ses en 

skillnad mellan våra undersökningar, då de flesta barnen i våra intervjuer tycker att de har 

möjlighet till att påverka och bestämma. I tre av våra intervjuer berättade barnen att de känner 

att de kan påverka genom att själva ingripa i en mobbningssituation. Det nämns inte i någon 

tidigare forskning att barnen kan påverka genom att själva ingripa. Två av pojkarna i vår 

intervju känner motsatsen till vad de andra barnen gör. De känner att de inte kan påverka 

eftersom de inte känner sig tillräckligt starka.  

 

Fyra av eleverna tycker också att de kan påverka arbetet mot mobbning genom att ha klassråd. 

Dock fungerar inte klassråden som de ska, då en brist är att klassråden sällan äger rum. En 

annan brist är att de på klassråden aldrig tar upp mobbningsproblem. Om klassråden hade 

fungerat tycker barnen att det är ett ypperligt tillfälle att diskutera mobbning. En elev sa under 

intervjun att om läraren i klassen tog tag i klassråden, som de ska ha varje vecka hade 

konflikter kunnat lösas gemensamt i klassen. Barnen berättar också att när de tidigare har haft 

                                                 
63 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. (3: e uppl.) 
S. 35-36 
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en vikarie pratade de mycket i klassen om hur de ska bete sig mot varandra. Detta var något 

som barnen uppskattade.  

 

Eleverna säger att kamratstödet är ett annat sätt som de kan vara med att påverka när det 

gäller arbetet mot mobbning. Även BO skriver att kamratstödet är ett bra demokratiskt sätt att 

lösa mobbningsproblem.64 Eleverna vet om att det finns kamratstöd och de vet i stora drag 

vad det handlar om. Det framkommer dock tydligt att eleverna inte är medvetna om vad 

kamratstödet innebär. Kamratstödet nämns endast av tre elever och två av dem vet inte ens 

vem i klassen som är kamratstödjare. Den tredje är kamratstödjare själv och berättar för oss 

att det senaste mötet var förra terminen. Detta visar på brister i hur kamratstödet fungerar i 

skolan.  

 

Klassrådet och kamratstödet är viktiga delar i den demokratiska processen. Detta är en chans 

för eleverna att kunna vara med och påverka i arbetet mot mobbning. Här kan också eleverna 

se att demokrati fungerar i skolan om det sköts på rätt sätt. Det är viktigt att hela tiden arbeta 

och upprätthålla klassrådet och kamratstödet för att demokratin ska fungera och för att 

demokrati inte ska ses som en självklarhet. 

 

Vad anser eleverna att vuxna borde göra för att lösa 
mobbningsproblemet? 

Prata med eleverna 

Fem av de sju eleverna tycker att pedagogen borde prata med eleverna. Om mobbning 

förekommer tycker en av flickorna att läraren först borde prata med eleverna och se om det 

går att lösa i skolan. Om detta inte fungerar tycker hon att föräldrarna ska bli inblandade. En 

annan flicka tycker att pedagogen ska prata med den mobbade och se hur denne känner. 

Pedagogen kan sedan prata med den som mobbar och ”… försöka prata om varför han 

mobbar.” Om detta inte fungerar är det dags att blanda in föräldrarna. En pojke tycker att 

läraren ska prata med de drabbade parterna i ett enskilt rum. Den tredje flickan och en av 

pojkarna tycker att läraren ska prata med de drabbade och sedan låta dem prata med varandra. 

Hjälper inte detta tycker pojken att mobbaren ska byta skola. 
                                                 
64 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. (3: e uppl.) 
S. 35-36 
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Ringa föräldrarna 

Alla sju elever i undersökningen tycker att de vuxna på skolan ska ringa hem till alla 

inblandade elevers föräldrar. Det är dock en skillnad i hur eleverna vill att föräldrarna ska 

hantera situationen. En pojke och en flicka tycker att föräldrarna borde prata med sitt eget 

barn om mobbning. En annan flicka och en annan pojke tycker att det räcker med att 

informera föräldrarna om vad som försiggår och flickan tycker att pedagogen kanske kan 

maila till föräldrarna så de vet vad som händer i skolan. Tre av dessa elever, en flicka och två 

pojkar, menar att föräldrarna ska komma till skolan och sitta i möte med de inblandade barnen 

och försöka lösa problemet tillsammans med barnen och pedagogen. 

 

Sammanfattning 

Flertalet av barnen tycker att det är pedagogens ansvar att lösa mobbningskonflikter. På vilket 

sätt läraren ska lösa problemen skiljer sig åt i våra intervjusvar. Sammanfattningsvis tycker 

eleverna att läraren ska prata med de drabbade parterna och därefter låta dem prata med 

varandra. Om detta inte hjälper tycker eleverna att pedagogen ska ringa hem till föräldrarna så 

de får hjälpa till och lösa problemet. Utifrån vårt resultat ser vi att barnen har stor tillit till de 

vuxna och de litar på att de vuxna ska lösa problemen. Vårt resultat stämmer inte överens med 

det som Fors redogör för i sin avhandling. Hon menar att barnen inte har det förtroende för de 

vuxna som barnen i vår studie har. Hon skriver att barnen uppfattar att pedagogen inte bryr sig 

och att barnen anser att denne skvallrar till föräldrarna, då han eller hon informerar om 

mobbningsproblem i skolan.65 Att prata med vuxna är ur ett elevperspektiv ett deltagande i 

den demokratiska processen. På så sätt anser eleverna att de kan vara med att påverka i arbetet 

mot mobbning. 

 

Mobbar pojkar och flickor på olika sätt? 

Pojkar slåss och flickor mobbar verbalt  

Tre av eleverna säger i intervjun att när pojkar och flickor mobbar så mobbar de på olika sätt. 

När en flicka svarar på frågan ”Tror du att det är någon skillnad på hur tjejer mobbar och hur 

killar mobbar? ”säger hon ”Killar slåss och tjejer snackar skit.” En pojke säger att killar slåss 

ibland när de mobbar. Han tror att det oftast handlar om pojkar som går på mindre eller 

                                                 
65 Fors, Zelma (1993). Obalans i makt: fallstudier av barnmobbning. S. 67- 123 
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svagare pojkar. En annan pojke säger ”Killar är mer för våld och tjejer säger nog mera saker 

istället.”  

Verbal mobbning inom pojk- och flickmobbning 

Två elever säger att verbal mobbning förekommer både i pojk- och flickmobbning. En flicka 

säger ”… tjejer kanske mer pratar kanske typ ensamma lite först och sen kanske säger såhär 

smeknamn och så och killar är mer såhär kan stå i ring och så och säga en massa dumma 

grejer på en gång.” En pojke tror att pojkar talar om för någon om de är arga på honom, 

medan flickor mer snackar skit. 

 

Pojkar och flickors förslag att lösa mobbning 

Alla pojkar tycker att vuxna, både föräldrar och lärare borde blandas in när mobbning ska 

lösas i skolan. Två av pojkarna tycker också att de själva kan lösa problemen genom att 

ignorera mobbarna. Endast en av flickorna tycker att vuxna borde blandas in från början. De 

övriga flickorna har flera olika förslag på hur mobbning kan lösas. De tycker att de själva kan 

stoppa mobbningen, prata med sina egna vänner och att klassen ska prata om mobbning hela 

tiden.  

 

Sammanfattning  

I vår studie framgår det klart att pojkar och flickor mobbar på olika sätt. Det syns tydligt att 

eleverna tycker att pojkar är mer våldsamma och mer hårda i sina uttryck när de mobbar 

någon. Barnen är nästan helt överens om att flickornas mobbning handlar mer om verbal 

mobbning och utfrysning. Att pojkar står mer för fysisk mobbning och flickor mer för verbal 

mobbning framkommer också i Fors avhandling.66 En annan skillnad som kan ses utifrån vår 

studie är att pojkar och flickor tycker att mobbning ska lösas på en del olika sätt. Alla pojkar 

är överens om att det är bäst att blanda in vuxna. Flickorna däremot har olika förslag på hur 

det kan lösas, endast en av flickorna håller med pojkarna om att vuxna ska lösa konflikten. 

Vårt resultat visar att flickorna försöker lösa problemen själva innan de blandar in vuxna.   

                                                 
66 Fors, Zelma (1993). Obalans i makt fallstudier av barnmobbning. S. 12 
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Slutdiskussion 

Utifrån tidigare forskning har vuxna definierat ordet mobbning samt dess innebörd. Den 

definitionen är den vi använt oss av i vår studie. Det framkommer också genom våra 

intervjuer att barnen definierar ordet på liknande sätt. Precis som Olweus menar barnen att 

mobbning innebär att vara elak mot en annan person men barnen tycker inte att mobbning 

behöver upprepas flera gånger för att det ska var mobbning. Däremot nämns det i vår studie 

att det oftast är en starkare elev som ger sig på en svagare elev.  

 

I Marie Blidings avhandling framgår det att gränsen mellan att retas och mobbas är hårfin. 

Hon tycker att en situation i klassen är att barnen retas med varandra, medan en elev 

uppfattade det hela som mobbning.67 Vi anser att det kan vara begreppsdefinitionen av 

mobbning som kan skilja mellan barnens och de vuxnas åsikter. Barnen kan uppfatta 

situationen som mobbning medan de vuxna kan tycka att det inte är mobbning förrän det har 

upprepats flera gånger. Detta kan leda till att mobbningsproblem inte tas på allvar då de vuxna 

anser att barnen bara retas med varandra men barnen upplever det som mobbning. Följden av 

detta kan bli att barnen inte tar mobbning på allvar då de vuxna inte gör det, vilket i sin tur 

kan betyda att mobbningsproblemen blir större. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara 

är vuxna som gör fel i mobbningssituationer. Om situationer inte uppfattas på samma sätt av 

vuxna och barn, är det inte lätt för vuxna att lösa konflikten.   

 

Genom vårt arbete har vi fått fram nya och annorlunda forskningsresultat. Något som tydligt 

skiljer sig åt är att inom tidigare forskning framgår det att barnen har en stor brist på tillit till 

vuxna. Barnen anser att de vuxna inte tar tag i mobbningsproblemen och att de ofta ignorerar 

vad som försiggår inom klasserna. I Fors resultat framgick det till och med att eleverna fick 

med sig en vuxen att medverka i mobbningen.68 Detta väcker en stor förvåning hos oss då vi 

inte trodde att vuxna inom skolans värld kunde bete sig på det här sättet. Vår studie visar dock 

motsatsen. Barnen vi intervjuade har ett stort förtroende för vuxna. Detta framgår då barnen 

säger att de kan prata och lita på sina pedagoger. Eleverna tycker alltid att det är viktigt att 

blanda in föräldrarna när konflikter uppstår i skolan. En orsak till vårt resultat tror vi kan vara 
                                                 
67 Horgby, Anne- Charlotte (2005) Klassrummet fullt av dolda relationer. Lärarnas tidning. Hämtad 2 februari 
2007, från 
http://www.lararnastidning.net  
68 Fors, Zelma (1993). Obalans i makt: fallstudier av barnmobbning. Göteborg: Vasastadens bokbinderi AB. S. 
162-190 
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att skolan ligger i ett höginkomst område. Familjerna är ofta såkallade kärnfamiljer och 

barnens föräldrar är mycket engagerade i deras barns skolgång. Ett gott samarbete mellan 

hemmet och skolan kan leda till en bra kommunikation. 

 

I skolan finns det handlingsplaner och åtgärdsprogram mot mobbning. När barnen i den 

tidigare forskningen säger att vuxna inte bryr sig om mobbningsproblem, undrar vi var bristen 

ligger. Har inte de som arbetar inom skolan tillgång till det material som finns om mobbning 

eller finns det ingen tid att ta tag i problemen? En annan fråga som väcks är om lärarna har för 

lite utbildning i hur de ska lösa mobbning. Som blivande pedagoger har vi skäl att tycka att 

det är en stor brist i lärarutbildningen, då mobbning endast nämns vid ett fåtal tillfällen under 

hela utbildningen. Finns det ingen utbildning om mobbning får pedagoger svårt att hantera 

och lösa problemen.  

 

Genom vårt resultat ser vi tydligt att barnen vill vara med och engagera sig i arbetet mot 

mobbning. De ger flera förslag på hur mobbning kan lösas och hur det kan förebyggas. Vi ser 

en brist i att lärarna i skolan inte tar till vara på barnens kunskaper, då de kan ses som experter 

inom området. Ett exempel på hur mobbning kan förebyggas och lösas är genom 

kamratstödet. I BO:s studie framgår det att kamratstödet är ett sätt att motverka mobbning.69 

Även i vår studie nämner barnen kamratstödet som finns på skolan. Vissa barn vet dock inte 

vad det innebär eller ens vem som är kamratstödjare i klassen. Här framgår det att skolan har 

försökt att göra något åt mobbningsproblemen men det fungerar inte som det ska, då en av 

eleverna säger att de endast haft ett möte under året. Återigen undrar vi om det är tidsbrist 

eller kunskapsbrist som är orsaken till att kamratstödet uppenbarligen inte fungerar? 

Demokrati behöver underhållas och det är viktigt att arbeta med den hela tiden för att den ska 

fungera. 

 

I BO:s rapport framgår det att barnen inte tycker att de har några demokratiska rättigheter. De 

anser att de inte har någonting att säga till om i skolan när det handlar om 

mobbningskonflikter.70 Vår studie visar motsatsen. Flertalet av barnen vi intervjuade tycker 

att de har en demokratisk rättighet i skolan då de kan vara med och påverka arbetet mot 

mobbning. Tre av eleverna säger att en rättighet de har är att de själva ska kunna säga ifrån 
                                                 
69 Barnombudsmannen (2001) Blunda inte för mobbning! – BO: s rapport och förslag mot mobbning. (3: e uppl.) 
S. 35-36 
70 Ibid. S. 28 
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och ingripa när det handlar om mobbning. Att barnen själva säger ifrån kan inte ses 

någonstans i den tidigare forskningen som vi har tagit del av. Vi tror det kan bero på att 

barnen lever i en relativt trygg värld, där de känner att de har de vuxnas förtroende. En annan 

tanke är att dagens barn helt enkelt blivit tuffare. En demokratisk rättighet är något som alla 

medborgare har rätt till, det är intressant att se att även barnen känner att de är en del av det 

demokratiska samhället.   

 

Pojkar och flickor mobbar på olika sätt. Det framgår av Fors avhandling att pojkar mobbar 

fysiskt och flickor mobbar verbalt.71 Utifrån våra intervjuer säger barnen att flickor baktalar 

någon och att pojkar slåss. Det framkommer däremot i en av intervjuerna att även flickorna 

använder sig av fysiskt våld när de mobbar pojkarna i klassen. Även Höistad nämner att det 

blir allt vanligare att flickor mobbar fysiskt.72 Det kan vara så att flickor idag vågar ta för sig 

mer och har blivit tuffare. Vi tror att det kan bero på att samhället ser annorlunda ut och 

föräldrar idag uppfostrar sina döttrar till att bli mer tuffa för att klara av den tuffa världen.  

 

I Fors tidigare forskning skriver hon att pojkar blir mer utsatta och utsätter andra för mer 

mobbning än vad flickor gör.73 Detta framkommer inte i vårt resultat. Det visar att flickor är 

lika involverade i mobbningssituationer som pojkar. Däremot upplever vi att barnen inte alltid 

är medvetna om att de mobbar. I flera intervjuer sa barnen att de aldrig hade mobbat. När 

barnen senare under intervjun berättade om olika situationer som de hade upplevt framgick 

det att barnen hade varit med och medverkat i mobbning. Vi tolkar detta som att barnen inte 

alltid är medvetna om att de mobbar. Detta kan bero på att det inte är de som startar 

mobbningen men de deltar i den. Vi fick uppfattningen av att flickorna var mer öppna än vad 

vissa pojkar var under intervjun. Det behöver inte bero på att pojkarna ljög men vi upplevde 

att de inte vågade berätta allt som de visste. Vi fick känslan av att de trodde att vi skulle sätta 

dit dem. Detta kan ses som ett misslyckande från vår sida då vi känner att vi inte fick ut allt vi 

ville från pojkarna.  

 

Slutligen kan vi sammanfatta vår studie med att mobbning definieras av både barn och vuxna 

på liknande sätt men vissa meningar skiljer sig åt. Barnen tycker att vuxna borde lösa 

mobbning genom att samtala med eleverna och föräldrarna. Eleverna i vår studie anser att de 
                                                 
71 Fors, Zelma (1993). Obalans i makt: fallstudier av barnmobbning. S. 12 
72 Höistad, Gunnar (2001) Mobbning och människovärde. S.  87-88 
73 Fors, Zelma (1993). Obalans i makt: fallstudier av barnmobbning. S. 12 
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har en demokratisk rättighet och kan vara med att påverka arbetet i förebyggande syfte och 

mot mobbning. Det är inte så stor skillnad på hur pojkar och flickor mobbar, då flickornas 

mobbning alltmer liknar pojkarnas.   
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Vidare forskning 

Vidare forskning kring mobbning anser vi är mycket aktuellt och viktigt. Vi tycker att det är 

angeläget att satsa på forskning kring hur ett förebyggande arbete mot mobbning kan se ut. Vi 

menar att om mobbning förebyggs innan den uppstår behöver aldrig problemen bli så stora 

som de är idag. Barnens demokratiska möjligheter i skolan är också viktigt att belysa. Vi tror 

också att det är intressant att forska vidare om vilka det är som mobbar och vilka som blir 

mobbade då det råder delande meningar om detta i den forskning som finns nu. Finns det 

några specifika offer eller kan vem som helst bli mobbad eller mobbare?  

 

Eftersom tekniken idag har gjort att mobbning följer med den mobbade hem, anser vi att det 

är viktigt att forska vidare kring detta dilemma. Idag ska det bli förbjudet att skicka anonyma 

sms men vi tror att detta endast är en liten del i arbetet mot mobbning. Därför skulle det vara 

intressant om någon skulle forska vidare kring hur den tekniska mobbningen kan motverkas 

och förebyggas. Vi skulle också tycka att det vore intressant att forska vidare kring hur pojk - 

och flickmobbningen skiljer sig, eftersom vi fick fram i vårt resultat att flickornas mobbning 

alltmer börjar likna pojkarnas. Kommer flickornas mobbning i framtiden att vara mer 

våldsbenägen än vad den är idag och vad beror det på i så fall? Samhällets förändringar tror vi 

kan vara en orsak till att mobbningen och dess form förändras. Även detta skulle vara 

intressant att studera i framtiden.  
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Bilagor 
Bilaga 1: 
 

Hejsan föräldrar 

 

Vi heter Karolina och Maria och är studenter på lärarprogrammet i Norrköping. Vi har haft 

vår praktik på skolan och nu är det dags för oss att skriva vår C-uppsats. Vi kommer att skriva 

om mobbning i skolan och hur barn ställer sig till ämnet. Vi vill gärna intervjua barn i år 6 

och se vad de tycker mobbning är. Vi behöver er tillåtelse för att få prata med ditt barn. 

Barnets namn kommer inte att syns i den färdiga uppsatsen men i vårt underlag kommer 

förnamnet kanske att nämnas för att hålla isär killarnas och tjejernas åsikter. De som kommer 

att ha tillgång till vårt underlag är vår examinator, opponenter till vår uppsats, en läsgrupp på 

campus (5 pers.) och vår handledare. Vi vill alltså att du skriver på denna lapp om ni tycker 

att det går bra att vi intervjuar ert barn och skickar med den tillbaka till skolan senast 31/1 och 

lämnar den till klassföreståndaren. Vi är tacksamma för er medverkan. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Barnets namn…………………………………………………………………………….. 

 

Ja, mitt barn får vara med i fältstudien…… 

 

Nej, mitt barn ska inte vara med i fältstudien…… 

 

Föräldrars underskrift…………………………………………………………………….. 

 

 

 

Med vänlig hälsning// Karolina Melin och Maria Stråhle 

 

 

 



 

Bilaga 2:  
 

Intervjufrågor  

 

• Vad är mobbning för dig?  

• Vad betyder ordet mobbning? 

• Har du varit med om någon mobbning? 

• Har du blivit mobbade eller har du mobbat? 

• Förekommer det mobbning i klassen eller i skolan? 

• Vad tycker du att läraren gör mot mobbning? 

• Vad tycker du att läraren borde göra? 

• Vad kan du göra för att motverka/ stoppa mobbning? 

• Vad skulle du göra för att få läraren att motverka/stoppa mobbning? 

• Hur tycker du att mobbningsproblem ska lösas? 

• Mobbar pojkar och flickor på samma sätt? 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3:  
 

”DU SKA INTE TRO ATT DU ÄR NÅGOT…   

 

– Ni är bara tre stora skitar! Det är precis vad ni är och vi är dötrötta på er. Om ni inte hela 

tiden får bestämma, så börjar ni bråka. Det var Maja som sa det. Och visst var det sant att det 

var bråk i 7C. Hela klassen hade stannat inne på rasten och just nu var den uppdelad i olika 

läger. På en sida var Kaj, Jörgen och Matts. På en annan en sex- sju flickor och pojkar med 

Maja i spetsen. Och så en sådan där grupp, som finns i alla klasser, som varken hör till det ena 

eller det andra lägret. Den håller med bara om det är helt ofarligt och man kan aldrig räkna 

med den. Det fanns för resten en fjärde grupp också. Fast han var inte där. Han hade tyst och 

still gått sin väg så fort det ringde. Och det var honom de bråkade om. Han hade känt det på 

sig, då Maja hade rest sig upp och utlyst klassmöte. Därför hade han gått ner på gården. 

Kanske borde han ha stannat kvar. Men han vågade inte. Eller orkade inte. 

 

ENGELSK TIMME 

 

Alltsammans var egentligen ingenting alls, fast ändå viktigt. Han var ny i klassen. Hade 

kommit från Köpenhamn till en liten stad på Jylland. Det hade inte gått särskilt bra. Det var 

Kaj, Jörgen och Matts som regerade klassen och av någon anledning gillade de inte honom. 

Och så hände det där idiotiska. De hade haft engelska. Det var alls inte så att han var något 

ljus i skolan precis. Att han alltid kunde sina läxor. Men han gillade engelska. Sörensen hade 

frågat vad ”ursäkta” heter på engelska 

- Sorry, var det någon som hade sagt. 

- Ja, hade Sörensen sagt, det kan man visst säga. Men det finns ett annat uttryck också, 

lite mera högtidligt. 

   Om han nu bara hade hållit tyst. Men eftersom han visste vad det heter, så sa han de ju. 

- I beg your pardon. 

- Alldeles riktigt, Per! Hade Sörensen sagt. Det var… 

- Skitstövel! Hade det kommit från Jörgens håll. Och det hade hörts klart och tydligt. 

- Men Jörgen! Hade Sörensen sagt. Nu får det verkligen… 

- En skitstövel är väl en skitstövel! Bara för att han är från Köpenhamn… 

Jörgen var inte den som teg bara för att en vikarie höjde på ögonbrynen. Sörensen hörde heller 

inte till de stränga. 

 



 

- Nu kanske vi kan fortsätta? 

Nej, Sörensen hörde inte till de stränga. Kanske var han inte heller en av de skickligaste. De 

fortsatte lektionen i varje fall till det ringde några minuter senare. Det var då Maja reste sig 

och utlyste ett klassmöte. 

 

NY I KLASSEN 

 

Så stod han där, Per. I ett hörn av skolgården. Han såg andra som sprang omkring och lekte. – 

En timme till bara. Sen var han fri. Utan någon att vara med. Utan kamrater. Utan någon att 

anförtro sig åt. Och i morgon. Till skolan. Utan kamrater. Utan någon att anförtro sig åt. Och i 

övermorgon… 

 

Så hade det nu varit i två månader. Sedan de kom hit. Varje dag. Och varje dag rädslan för att 

göra fel. För att vara annorlunda. För att möta någon av de andra- de tuffa - sedan han hade 

kommit hem från skolan. Inte en av dem. Men om de kom tillsammans. Ibland räckte det om 

de var två. Det var alltid värst om de var tre. Och Kaj, Jörgen och Matts var alltid tre.” 

 

Ett utdrag ur boken Du ska inte tro att du är nåt… skriven av Leif Esper Andersen.(1978) S. 

9-19.  

 
 

 


