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Abstract 
 

Mobbning är ett stort problem inom skolan. Att aktivt arbeta mot mobbning är därför en viktig uppgift för alla 
som arbetar i skolan. Jag har valt att koncentrera mitt examensarbete på hur man kan arbeta för att förebygga 
mobbning ute i skolorna.  
I litteraturstudien tar jag upp olika sätt att arbeta mot mobbning i en klass eller på en skola. Det bästa sättet att 
motverka mobbning är att skapa trivsel, trygghet och gemenskap i gruppen. Därför tar jag bland annat upp 
kompismassage, olika vänskapsövningar, kvalitetscirklar, rollspel samt vikten av en stimulerande utemiljö och 
många vuxna ute på rasterna. 
I resultatdelen redovisar jag hur fyra lärare arbetar med mobbningsförebyggande arbete i sina klasser. Detta 
framkom genom kvalitativa intervjuer. 
I diskussionen har jag sedan sammanfört det som jag läst med det som framkom under intervjuerna. 
Genom detta arbete har jag fått kunskap om vikten av att man arbetar med klassen/gruppen på olika sätt för 
att motverka att mobbning uppstår. 
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1.  Bakgrund 
 
Mobbning är ett stort problem i våra svenska skolor. Omkring 80 000 elever blir 
mobbade varje läsår. (Olweus, 1999) Att bli mobbad under sin skoltid kan ge 
eleven men för livet, men trots detta väljer många vuxna att inte se problemen. 
Jag menar att om vi ska minska mobbningsfrekvensen så måste alla vuxna i 
skolan enas om att ta avstånd från all form av mobbning. Vi vuxna måste tydligt 
visa att ingen form av mobbning är tillåten. Det är vår skyldighet att ingripa, det 
står det klart och tydligt i Lpo 94: "Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. 
Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas." (Lpo 94, s. 5) Att bekämpa 
mobbning är alltså en av våra uppgifter som lärare och något som måste tas på 
största allvar, eftersom det kan bespara många barn oerhört lidande. 
 
Mobbning förekommer överallt i samhället (på arbetsplatser, på fritidsaktiviteter 
mm), men ingenstans är det så utbrett som i skolan. Eftersom skolan, till skillnad 
från tex fritidsaktiviteter, är obligatorisk är det extra viktigt att vi skapar ett bra 
arbetsklimat och försöker sätta stopp för mobbningen. Barnombudsmannen 
(1997) menar att en nollvision för mobbning är den enda rimliga målsättningen.  
Detta bör naturligtvis vara ett strävansmål i skolverksamheten och något alla 
inom skolan aktivt arbetar för. 
 
Jag har därför valt att koncentrera mitt arbete på hur man kan arbeta för att 
förebygga mobbning. Detta också för att det är något som alla lärare stöter på 
dagligen i form av  samtal om hur man ska vara mot andra människor. Det är 
viktigt att på ett tidigt stadium skapa ett bra klimat i klassen och på skolan för att 
förebygga mobbning. Barn som lär sig se olikheter som en tillgång har större 
tolerans mot andra och då minskar också risken för mobbning. 
 
 

2.  Syfte och problemformulering 
 
2.1  Syfte 
 
Mobbning är något som alla lärare stöter på under sitt arbetsliv. Några oftare och 
några mer sällan, men alla kommer att möta problemet. Därför vill jag få 
kunskap om vad mobbning är, dvs definitioner samt vilka olika typer av 
mobbning som finns. Jag vill förankra arbetet i vad de olika styrdokumenten har 
att säga om mobbning. Mitt huvudsyfte är att få kunskap om, och dela med mig 
av, hur man som lärare kan arbeta för att skapa ett bra klassrumsklimat och 
samtidigt förebygga mobbning i en klass.  
 



   

4

 

2.2  Problemformulering 
 
1. Vad är mobbning? 
2. Vad står det i styrdokumenten om mobbning? 
3. Hur kan man förebygga mobbning? 
 

3.  Disposition och metod 
 
3.1  Litteratur 
 
Det var inte svårt att hitta litteratur om mobbning, utan det svåra var att välja ut 
den litteratur som skulle ligga till grund för detta arbete. Jag läste därför igenom 
några böcker som jag fått tips om av andra studenter och sedan funderade jag på 
vad jag ville koncentrera mitt arbete på. Därefter skrev jag ner mina 
frågeställningar och utifrån dessa sökte jag sedan relevant litteratur. Denna låg 
sedan till grund för mitt fortsatta arbete med att sammanställa litteraturen och 
hitta svar på frågeställningarna. 
 
 
3.2  Intervjuer 
 
För att ta reda på hur lärare arbetar förebyggande mot mobbning i sina klasser 
valde jag att göra intervjuer. Jag besökte tre olika skolor och gjorde fyra 
intervjuer. Skolorna ligger i en medelstor svensk kommun och två av dem är 
ungefär jämnstora med omkring 500 elever. Den tredje skolan är en liten skola 
med ca 150 elever. 
 

4. Litteraturgenomgång 
 

4.1  Vad är mobbning? 
 
 
4.1.1  Definition av mobbning 
 
Olika forskare har olika tankar kring vad som klassas som mobbning. Sharp & 
Smith (1996) och Pikas (1998) påtalar vikten av att man gemensamt på skolan 
enas om sin egen definition av mobbning innan arbetet med att förebygga, 
upptäcka och åtgärda kan börja. Här följer nu några vanliga definitioner av 
mobbning:  
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”En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under en viss 
tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.” (Olweus, 
1991, s.4) Olweus definition av negativa handlingar är handlingar som orsakar 
en annan person skada eller obehag (verbalt, fysiskt eller psykiskt). 
 
Även Pikas talar om psykisk, fysisk och verbal mobbning i sin definition. 
”Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska 
angrepp och/eller uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild 
individ i underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandra i 
interaktion.” (Pikas, 1987, s.42) 
 
Mobbning innebär ”…att en eller flera personer under en längre tid utsätter 
någon annan för negativ och kränkande behandling samt att det finns en 
ojämlikhet i styrkeförhållandet mellan parterna.” (Fahrman, 1993, s.109) 
 
Höistad har en kort definition. Han anser att mobbning är när ”…en person blir 
systematiskt utsatt av en eller flera.” (Höistad, 1994, s.41) 
 
En forskare som fokuserar på makt är Fors som har följande definition: 
”I mobbningen har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över 
offret. I mobbningen förekommer negativa handlingar från plågaren mot offret i 
avsikt att skada offret. Dessutom förekommer de negativa handlingarna 
upprepade gånger och över en längre tid.” ( Fors, 1994, s.1) 
 
En mer öppen definition ges av Staff som anser att: 
”Mobbning är när någon far illa. Man kan aldrig sätta en gräns mellan vad som 
är mobbning och vad som inte är det.” (Staff, 1997, s.13) 
 
”Mobbning är en form av aggressivt beteende som ofta är avsiktligt och psykiskt 
eller fysiskt skadar någon. Det rör sig också om ett långvarigt och upprepat 
beteende – veckor, månader och år. Det är svårt för dem som utsätts för 
övergreppen att försvara sig.” (Sharp&Smith, 1996, s.12) 
 
Definitionerna är ganska lika varandra. De flesta påpekar att mobbning sker vid 
upprepade tillfällen. En enstaka händelse är inte mobbning, men när en serie 
liknande händelser uppträder pratar man om mobbning (Björk, 1999). 
 
Det är lätt att blanda ihop begreppen mobbning och konflikt. Skillnaden är att i 
mobbning är det en person som systematiskt blir utsatt av en grupp under en 
längre tid, medan en konflikt kännetecknas av att flera parter aktivt bekämpar 
varandra. (Björndell, 1987) 
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4.1.2  Olika typer av mobbning 
 
Höistad menar att det finns tre olika typer av mobbning: psykisk, fysisk och 
verbal mobbning. Den vanligaste typen är psykisk mobbning (tyst mobbning) 
som tar sig uttryck i exempelvis suckar, viskningar, grimaser, minspel, menande 
blickar, uteslutning, tystnad och att man blir betraktad som luft. Denna 
mobbning är svårast att upptäcka eftersom den sker i tysthet, samtidigt som den 
gör stor skada, det mest förödande är att bli betraktad som ingen alls. (Höistad, 
1994) Denna typ av mobbning kallas indirekt mobbning av Sharp & Smith 
(1996) och Olweus (1991). 
 
Verbal mobbning är ofta något lättare att upptäcka än den psykiska, men inte 
alltid. Exempel på denna typ av mobbning är viskningar, ryktesspridning, att 
någon säger elaka saker, hot, hån, och att man retas. (Höistad, 1994) 
 
Den tredje typen av mobbning är fysisk mobbning. Denna mobbning är lättast att 
upptäcka eftersom den ofta lämnar synliga spår i form av blåmärken och trasiga 
kläder. Exempel på fysisk mobbning är slag, knuffar, sparkar, man blir 
fasthållen, någon river sönder kläderna eller sätter krokben. Ofta sker det i 
förbifarten så att det för en utomstående ser ut som en olycka – det gäller ju att 
inte bli upptäckt… (Höistad, 1994) Dessa öppna angrepp mot offret kallar 
Olweus (1991) direkt mobbning.  
 
Pojkar och flickor mobbar på olika sätt. Pojkar ägnar sig mest åt fysisk och 
verbal mobbning (direkt mobbning), medan flickorna i större utsträckning ägnar 
sig åt psykisk (indirekt) och verbal mobbning. Flickorna intrigerar och stänger 
ute varandra från kamratkretsen. (Björndell, 1987; Höistad, 1994; Olweus, 
1991) Det gäller att vara uppmärksam på det spel som sker bakom kulisserna. 
Det är inte alltid den som utför själva handlingen som är hjärnan bakom det 
hela. Det gäller för mobbaren att undgå upptäckt, och genom hot kan en pojke få 
en annan att vara elak mot en kamrat. Likaså kan en flicka med änglalikt sätt på 
olika sätt förnedra en kompis. (Höistad, 1994) 
 
 
4.2  Vad säger styrdokumenten om mobbning? 
 
Både Höistad (1994) och Staff (1997) betonar att man i skolan absolut inte får 
tillåta ett beteende som i övriga samhället klassas som brott. Därför måste man 
ibland, efter att ha prövat olika andra metoder, polisanmäla en elev.  
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Vad säger då olika instanser om mobbning? Vad står det i lagen och vad säger 
läroplanen? 
 
4.2.1  Sveriges rikes lag 
 
I Sveriges rikes lag, brottsbalken finns följande lagbrott som överensstämmer 
med mobbning: 
 

Om brott mot liv och hälsa 
Misshandel: den som tillfogar annan person kroppsskada, 
sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat 
sådant tillstånd, dömes för misshandel till fängelse i högst två år 
eller om brottet är ringa till böter. 
Vållande till kroppsskada eller sjukdom: Åsamkar någon av 
oaktsamhet annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som 
ej är ringa, dömes för vållande till kroppsskada eller sjukdom till 
böter eller fängelse i högst sex månader. 
 
Om brott mot frihet och frid 
Olaga hot: Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar 
med brottslig gärning på så sätt som är ägnat att hos den hotade 
framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till 
person eller egendom, dömes för olaga hot till böter eller 
fängelse i högst två år. 
Ofredande: Den som handgripligen antastar eller medelst 
skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst 
beteende eljest ofredar annan, dömes för ofredande till böter eller 
fängelse i högst sex månader. 
 
Om ärekränkning 
Förtal: Den som utpekar någon annan som brottsling eller 
klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är 
ämnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal 
till böter. 
Förolämpning: Den som smädar annan genom kränkande 
tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymligt beteende 
mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 
1§, för förolämpning till böter. 

 
                                                                            (Staff, 1997, s.33) 
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4.2.2  Skollagen 
 
I skollagen står det följande om mobbning: 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 
verkar inom skolan skall främja aktning för människans 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 
Särskilt skall den som verkar inom skolan bemöda sig om att 
hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande 
behandling.  

                                                             (Skollagen, 1 kap 2§)    
                                    
                         
4.2.3  Läroplanen, Lpo 94 
 
I Lpo 94 kan man bland annat läsa att: 
 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande 
och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan 
utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt 
bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”  
                                                                              (Lpo 94, s.5) 
 
”Skolan skall sträva efter att varje elev 
§ respekterar andra människors egenvärde, 
§ tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och   
     kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra  
     människor,  
§ kan leva sig in i och förstå andra människors situation och        
      utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för     
     ögonen”                                                           (Lpo 94, s.10)      
 
”Alla som arbetar i skolan skall 
§ medverka till att utveckla elevernas känsla för  
      samhörighet, solidaritet och ansvar också utanför den  
      närmaste gruppen,  
§ i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet  
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      mellan människor,  
§ aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller     
      grupper”                                                        (Lpo 94, s.10)  
                                                                                                 
Rektorn ansvarar för att ”…upprätta, genomföra, följa upp och 
utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och 
motverka alla former av kränkande behandling, så som 
mobbning och rasistiska beteenden bland elever och 
anställda.”                                                          (Lpo 94, s.19)  

 
Enligt läroplanen ska alltså alla skolor ha ett handlingsprogram mot mobbning 
och i både läroplanen och skollagen står det att alla som arbetar i skolan ska 
motverka alla tendenser till trakasserier. 
 
 
4.3  Att förebygga mobbning 
 
Förutsättningen för ett effektivt förebyggande arbete är att skolan tar ställning 
mot all form av mobbning. Alla som arbetar på skolan ska tydligt visa att 
mobbning inte accepteras. Många vuxna, som var mobbade som barn, säger att 
läraren inte såg vad som pågick. Därför är en av de viktigaste förebyggande 
åtgärderna att läraren vågar var en ”besvärlig” vuxen, en vuxen som lägger sig i 
och bryr sig. (Höistad, 1994) 
  
Det bästa sättet att undvika mobbning är att skapa trivsel, trygghet och 
gemenskap i gruppen (Åberg, 1994). Därför måste målet för all förebyggande 
verksamhet mot mobbning vara att skapa ett bra klimat i klassen och på skolan 
(Björndell, 1987; Åberg, 1994). I ett bra klimat accepterar alla varandra för den 
de är, trots olikheter (Åberg, 1994). Förebyggande arbete ska präglas av 
vardagsomtanke och medmänsklighet, där grundtanken är att man inte mobbar 
någon man känner väl. Ansvaret för detta arbete ligger på oss vuxna. Vi måste 
skapa tillfällen där eleverna kan lära känna varandra och ge känslor som 
omtanke, kamratskap och respekt möjlighet att växa bland eleverna. (Björndell, 
1987) 
 
 
4.3.1  Regler 
 
I klassen kan man gemensamt diskutera fram regler mot mobbning. Regler för 
hur man är emot varandra. Genom diskussionerna ska eleverna förstå varför 
man inte ska mobba någon och vilka konsekvenser mobbning kan få, både för 
mobbare och offer. Det är naturligtvis viktigt att alla i klassen är med och 
utformar reglerna eftersom dessa blir lättare att följa om man själv varit med i 
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bakomliggande diskussioner. Kontraktet skall skrivas under av alla i klassen och 
sättas upp väl synligt. (Höistad, 1994) 
 
Olweus (1991) anser också att man tillsammans i klassen ska diskutera 
gemensamma regler. Men han menar att diskussionen kring några ramregler är 
viktigare än reglerna i sig. Olweus tre ramregler är följande: 
§ Vi ska inte mobba andra. 
§ Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade. 
§ Vi ska vara tillsammans också med de elever som lätt blir ensamma. 
Resultatet av diskussionerna blir klassens gemensamma regler mot mobbning. 
(Olweus, 1991)  
 
 
4.3.2  Rastvakter 
 
Mobbning sker oftast på undanskymda platser, t ex på toaletter eller vid 
buskage, där det är dåligt med insyn och därmed också svårare för skolans 
personal att kontrollera (Höistad, 1994; Olweus, 1991; Sharp&Smith, 1996). 
Dessa undanskymda platser borde regelbundet besökas av rastvakter för att 
göras mindre "osynliga". Denna form av övervakning gör också att hela 
skolgården blir en trygg plats för alla barn. (Sharp&Smith, 1996) Det räcker 
dock inte med att de vuxna befinner sig på skolgården, utan de måste också vara 
inställda på att snabbt och bestämt ingripa i mobbningssituationer. Detta gäller 
även situationer där man bara misstänker att mobbning pågår. Genom att agera 
bestämt och konsekvent visar personalen att man inte godtar någon form av 
trakasserier. Om personalen däremot inte ingriper tolkar mobbarna detta som ett 
tyst godkännande av sitt beteende. Därför är det mycket viktigt att våga ingripa. 
(Olweus, 1991) 
 
Rastvakterna har en annan uppgift också och det är att hålla ensamma elever 
under uppsikt och försöka få dem involverade i de andra barnens lekar 
(Sharp&Smith, 1996). 
 
 
4.3.3  Utemiljö och rastaktiviteter 
 
Enligt Sharp & Smith (1996) har forskning visat ett tydligt samband mellan 
mobbning och dålig utemiljö. "En dålig utemiljö är av den arten att det saknas 
omväxling och stimulans, och att det finns få möjligheter till pedagogiska, 
sociala, fysiska och kreativa aktiviteter." (Sharp&Smith, 1996; s.148) Där går 
många barn planlöst omkring på skolgården och klagar över att det inte finns 
något att göra och att allt är tråkigt (Sharp&Smith, 1996). Barn som inte har 
något att göra tenderar till att mobba mer. Själva mobbningen gör en annars 
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tråkig tillvaro lite mer spännande. Därför är det viktigt att skapa en välutrustad 
och tilltalande utemiljö som inbjuder till positiva aktiviteter. (Olweus, 1991) En 
bra utemiljö ska enligt Sharp & Smith vara "…innehållsrik, varierad, olikartad, 
flexibel och fylla många funktioner - olika delområden och vad som finns där 
ska inbjuda till många olika aktiviteter. Den ska vara färgrik, med mycket grönt, 
och den ska vara trygg, säker och lätt att övervaka och underhålla." 
(Sharp&Smith, 1996; s.150) I en bra och stimulerande utemiljö blir det mindre 
aggression och bråk mellan elever och kommunikationen och relationen mellan 
elever, lärare och övrig personal blir bättre. Fritiden i skolan blir roligare och 
eleverna får bättre sociala och motoriska färdigheter. (Sharp&Smith, 1996) 
 
För dem som tycker att det är lite väl drastiskt att göra om hela skolgården, så 
finns det enkla tips på hur man kan förbättra rastaktiviteterna. För en relativt 
billig penning kan man skapa bättre förutsättningar för meningsfulla 
rastaktiviteter. Till att börja med kan man köpa in bra lekmaterial, exempelvis 
hopprep, fotbollar, tennisrack och bollar, basketkorgar och bollar till dem. Dessa 
brukar vara givna succéer som aktiverar många barn. Nästa steg blir att lära 
eleverna nya spel och lekar som de kan leka på rasterna. Detta kan ske antingen 
genom att läraren lär ut lekar eller genom att elever från högre årskurser 
kommer och berättar vad de brukar leka. På skolan kan man bygga upp ett 
lekotek genom att eleverna, i grupper om tre-fyra stycken, bestämmer sig för en 
lek, eller hittar på en egen, att skriva och berätta om, gärna med kompletterande 
bilder. Grupperna berättar om sina lekar för sin klass och sen sparas korten i 
lekoteket, där elever som har tråkigt kan hämta nya idéer. (Sharp&Smith, 1996) 
 
 
4.3.4  Vänskapsövningar 
 
Genom att kontinuerligt träna eleverna i att se det som är positivt i gruppen 
utvecklas ett gott kamratskap. Att se fel hos andra är mycket lättare än att se 
positiva saker. Därför är det viktigt att eleverna får träning i att se positiva saker 
hos varandra. (Åberg, 1994) Exempel på denna typ av övningar är: 
 
Positiv lapp - Alla elever i klassen får en klasslista med en tom rad efter varje 
namn. Där ska de skriva något positivt om varje klasskamrat, antingen en positiv 
egenskap eller något de är bra på. Det viktiga är att barnen aldrig skriver något 
negativt, det finns något positivt hos alla. Läraren samlar in alla papper och 
klipper isär rutorna. Varje elev får ett kuvert med positiva omdömen, om sig, att 
ta hem och läsa i lugn och ro. (Lagerman och Stenberg, 1994) 
 
Hemlig vän - Ur en låda med alla namn i klassen drar varje elev en lapp på 
måndagen. Den som man dragit ska man vara extra snäll emot under veckan, 
utan att den ska veta att man är den hemliga kompisen. (Åberg, 1994) 



   

12 

 

 
Vi berömmer - Man har en låda i klassrummet där den som vill kan lägga en 
lapp med beröm till någon i klassen. I slutet av veckan läser läraren upp 
berömmet som finns i lådan. (Åberg, 1994) 
 
 
4.3.5  Samtal och diskussioner 
 
Samtal och diskussioner kring mobbning bör vara återkommande inslag i 
undervisningen. Många skolor anordnar intressanta temadagar om mobbning en 
gång per läsår, och tror att det räcker. Men för att effektivt förebygga mobbning 
måste dessa följas upp och bli en del av arbetet i klassen under hela skolgången. 
(Sharp&Smith, 1996) 
 
Målet med klassamtal är att eleverna ska förstå varför man inte ska mobba. Det 
räcker inte med att de vet att det är fel, utan de måste förstå varför, annars är 
risken stor att de fortsätter i smyg eller ger sig på ett nytt offer. (Höistad, 1994) 
 
Man kan förebygga mobbning genom klassamtal där läraren är 
diskussionsledare. Läraren ska få majoriteten av eleverna att följa ett 
resonemang, där de själva entydigt och grundligt fördömer mobbning. Lärarens 
uppgift är att leda eleverna dit utan att styra för mycket. Eleverna måste själva 
komma till insikten att mobbning är fel. Man kan då få den stora positiva 
gruppen i klassen att fördöma den mobbning som kan uppstå när inga vuxna är 
närvarande. Den potentiella gruppen mobbare i klassen lägger majoritetens åsikt 
på minnet och den kan fungera som spärr mot att börja mobba. (Pikas, 1987) 
Åberg (1994) menar att det är viktigt att ha samtalsregler för att kunna föra bra 
samtal där alla får ha sin egen åsikt och bli respekterade för den. Hon föreslår 
följande regler: 
§ Vi lämnar inte rummet förrän samtalet är slut om det inte är absolut 

nödvändigt. 
§ Vi talar en i taget utan att avbryta varandra. Om det behövs räcker vi upp 

handen för att få ordet. Den som har ordet får inte avbrytas. 
§ Alla har rätt att avstå från att svara på en fråga. 
§ Vi försöker vara positiva och uppmuntrande mot den som talar. Förlöjligande 

och elakheter är bannlysta. 
§ Den som ändrar åsikt får inte kritiseras. Att byta åsikt när man tagit del av 

andras argument kan vara ett tecken på utveckling. 
 
Gruppen ska, genom att regelbundet träffas för diskussioner, bli trygg med 
varandra. I gruppen ska man ska kunna diskutera allt utan att retas för sina 
åsikter. Gruppen ska lära sig se olikheter som något positivt. (Höistad, 1994; 
Åberg, 1994)  
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Exempel på områden att diskutera: 
§ Regler 
§ Relationer 
§ Mobbning 
§ Trygghet 
§ Normer 
§ Roller och att våga vara sig själv 
§ Att bry sig 
                             (Höistad, 1994) 
§ Vänskap 
§ Ensamhet 
§ Våld 
                (Åberg, 1994) 
 
 
I de lägre klasserna kan man använda Kompissamtal, som kan innefatta  
upptäckt, förebyggande och åtgärdande av mobbning i samma process (Pikas, 
1998). I kompissamtal samlar man eleverna i en ring och den som känner sig 
manad att svara på en fråga räcker upp handen. Samtalet bygger på följande 
frågor: 
1. Har någon varit snäll mot dig?  - Den som varit snäll får beröm. 
2. Har du själv gjort något snällt mot någon?  - Den som varit snäll får beröm. 
3. Har du varit dum mot någon?  - Den som erkänner får beröm för modet att 

berätta och viljan att ändra sig. Klassen tillsammans kommer på hur man kan 
göra för att det inte ska hända igen. 

4. Har någon varit dum mot dig?  - Eleven talar om vad någon har gjort utan att 
uppge namnet. Den som känner sig träffad ska tala om att det var han/hon 
som varit dum (naturligtvis får han/hon beröm för modet att berätta). Klassen 
diskuterar vad man kan göra för att det inte ska upprepas.  (Lagerman och 

Stenberg, 1999) 
 
 
4.3.6  Rollspel och drama 
 
Rollspel och drama ger eleverna trygghet att utforska situationer som annars kan 
te sig skrämmande. För att få rollspel och drama att bli ett effektivt medel i 
förebyggandet av mobbning är det viktigt att man tillsammans diskuterar de 
känslor och frågor som dyker upp. Genom dramaövningar och efterföljande 
diskussion kan eleverna ta upp orsaker till att någon mobbar, effekter för den 
mobbade eleven och mobbaren. Man kan också ta upp vilket ansvar lärare och 
de som tittar på har. Även olika sätt att förhindra mobbning kan tas upp till 
diskussion. Utifrån rollspel och dramaövningar kan alla, både lärare och elever, 
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få bättre förståelse för problemet mobbning och eleverna tränas i att sätta sig in i 
en annan människas perspektiv och känna empati. Eleverna kan också, genom 
rollspel och drama, lära sig att stå emot grupptryck och träna på att motsätta sig 
mobbning när den äger rum. När elever har medverkat i ett rollspel där de haft 
roller som mobbare, offer eller åskådare, är det viktigt att ge dem tillfälle att "gå 
ur rollen". T ex kan läraren säga: "Nu är du inte…längre, nu är du dig själv." 
(Sharp&Smith, 1996) 
 
Pikas (1987) skiljer mellan tre typer av fostrande drama: 
Attitydbildande drama - Eleverna tittar på yrkesskådespelares eller kamraters 
framställning av mobbning och offrets lidande. Pjäserna visar inte hur man 
stoppar mobbning, utan syftar bara till att väcka attitydbildande känslor som 
man sedan diskuterar tillsammans. 
Pedagogiskt drama - Här finns ingen publik, utan alla deltar i övningarna. De 
enskilda deltagarnas upplevelser är det viktigaste, de ska förverkliga sig själva 
och känna stimulans under övningarna. Risken med denna typ av övningar är att 
den som framställer mobbaren med stor inlevelse, lär sig att mobba. Detta måste 
tas upp till diskussion efteråt för att påtala att sådana handlingar absolut inte är 
acceptabla. Ett annat sätt kan vara att öva sig i goda handlingar istället.  
Drama med konstruktiva avbrott - Åskådarna kan när som helst bryta spelet 
och ersätta den person som de tycker agerar fel. Ersättaren visar hur en 
konstruktiv lösning av problemet gå till. Genom att eleverna får träna på att 
agera mot mobbning, får de också lättare att stå emot mobbning i verkliga livet. 
 
 
4.3.7  Mombus 
 
Mombus är en modell att använda i förebyggande syfte. Man startar alltså inte 
Mombus för att skolan har stora problem med mobbning, utan för att förhindra 
att problemen dyker upp. Meningen med Mombusmodellen är att den ska verka 
på lång sikt, men förutsättningen för arbetet är att alla (skolans personal, elever 
och föräldrar) hjälps åt och drar åt samma håll. Det är viktigt att man involverar 
föräldrarna i arbetet mot mobbning. De har en viktig funktion att fylla. (Staff, 
1997) 
 
Som en del i Mombusmodellen finns Mombusklubben. Denna verksamhet dras i 
första hand igång av föräldrarna. Medlemmar i klubben är barn, föräldrar och 
engagerade lärare och medlemskapet är frivilligt. Det är viktigt att barnen får ta 
ansvar och att de vuxna i klubben visar hänsyn till deras önskemål. Grundidén 
med Mombusklubben är att skapa samhörighet och solidaritet genom att göra 
roliga saker tillsammans. Klubben kan t ex arrangera utflykter, korvgrillning, 
tipspromenader, brännbollskvällar samt bjuda in intressanta föreläsare. Gör man 



   

15 

 

roliga saker tillsammans så skapas en positiv atmosfär där risken för mobbning 
minskar. (Staff, 1997) 
 
Den andra delen i Mombusmodellen är att eleverna får turas om att vara 
mobbningsombudsmän, två och två, en vecka i taget. Deras uppgift är att 
uppmärksamma om någon i klassen eller på skolan mår dåligt eller är utanför. 
De ska naturligtvis inte gå runt och leka ordningspoliser, utan de ska bara vara 
lite extra uppmärksamma samtidigt som de leker som vanligt. Om 
mombuseleverna upptäcker problem ska de först och främst själva försöka reda 
upp dem, men de ska även rapportera till sin lärare om vad de sett och gjort. Det 
är aldrig skvaller att tala om att någon mår dåligt. Det är att bry sig om. (Staff, 
1997) 
 
I slutet av veckan träffas mombuseleverna och klassläraren för att stämma av 
hur veckan har gått, samt fylla i en rapport om veckan. Alla lärare använder 
samma mall, och rapporten lämnas till skolans mombusansvarige. Genom att 
samla alla rapporter på ett ställe kan man lätt gå tillbaka och se om vissa elever 
oftare ställs utanför gemenskapen och om vissa oftare är elaka mot andra. Den 
gångna veckan tas också upp till diskussion i klassen. Detta ger ett bra tillfälle 
att prata om kamratskap, om att bry sig om varandra, om varför man retas och 
slåss och hur det känns att vara utanför. Detta är frågor som ständigt måste 
diskuteras i klassen om man vill förebygga mobbning. (Staff, 1997) 
 
 
4.3.8  Kvalitetscirklar 
 
I arbetet i kvalitetscirklar lär sig eleverna att samarbeta. Man måste kunna arbeta 
tillsammans med andra än sina bästa vänner. Och man måste lära sig 
kompromissa, alla kan inte alltid få sin vilja igenom. 
 
En kvalitetscirkel består av 5-12 deltagare som bör träffas en gång i veckan 
under minst en termin. I kvalitetscirklar arbetar man efter en bestämd struktur 
som gör att eleverna kan diskutera och ta itu med olika problem. Det kan vara 
allt från hur skolgården ska bli trevligare till hur man ska ta itu med ett specifikt 
mobbningsproblem. (Sharp&Smith, 1996) 
 
Problemlösningsprocessen i kvalitetscirkeln består av fem steg: 
 
1. Identifiera problemet  
Eleverna får "brainstorma" kring ett problem eller en fråga och komma överens 
om ett område att arbeta vidare med. 
 
2. Analysera problemet 
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Eleverna funderar ut och diskuterar olika orsaker till problemet. Sedan väljer de 
ut de orsaker som de anser är viktigast. 
 
3. Utveckla lösningar 
Eleverna diskuterar fram olika lösningsmöjligheter utifrån de orsaker de fann 
viktigast. 
 
4. Presentera lösningarna för ledningen 
Eleverna får presentera sitt arbete för klassen, men sedan även för till exempel 
rektor och annan personal. De vuxna ställer frågor och ger återkoppling till 
grupperna. 
 
5. Utvärdera och genomföra en lösning 
Varje elev fyller i ett utvärderingsformulär "Resultat av arbetet i 
kvalitetsgruppen". Om ledningsgruppen gett klartecken till att förslaget ska 
förverkligas börjar arbetet med detta, annars börjar man om med en annan 
angelägen fråga. 
 
Genom arbetet i kvalitetscirklar lär sig eleverna bland annat att samarbeta, 
uttrycka sina egna åsikter (och argumentera för dem) samt lyssna på andra. De 
ges också tillfälle att reflektera över relationer och känslor som uppstår mellan 
människor som arbetar tillsammans. (Sharp&Smith, 1996) 
 
 
4.3.9  Kompismassage 
 
På en del skolor runt om i Sverige har man infört kompismassage med lyckat 
resultat. I klasser där man masserar varandra har atmosfären blivit lugnare, och 
en trevligare arbetsmiljö både för lärare och elever har skapats. Likaså har 
kommunikationen mellan barnen och mellan barnen och läraren förbättrats.  
Dessutom tillkommer positiva effekter för det enskilda barnet i form av lättare 
inlärning, mindre stress och ökat välbefinnande. (Jelvéus, 1998) 
 
Jelvéus menar att kompismassage ska kunna vara ett hjälpmedel i att träna och 
fostra barnen i att röra varandra med respekt. Det som barnen alltid måste göra 
är att fråga varandra om lov att få massera innan de börjar. Om någon inte vill 
bli masserad är det helt okej, han/hon kanske vill vara med nästa gång eller 
gången efter det. Barnet måste alltid få bestämma över sin egen kropp när det 
handlar om beröring och massage. (Jelvéus, 1998) 
 
Kompismassagen utförs enklast vid skolbänken med barnen sittande bakochfram 
på sina stolar i en lugn skön miljö. I klassrummet kan man dämpa belysningen 
och sätta på lugn musik. Tanken med kompismassage är att den ska passa in i 
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den dagliga skolverksamheten. När koncentrationen i klassen minskar och oron 
ökar kan man bryta lektionen för att massera. Efter en stunds kompismassage är 
det oftast lugnt i klassen och man kan fortsätta lektionen. Man kan också avsätta 
en speciell tid på skoldagen för massage, kanske först på dagen eller varför inte 
sist,eller också innan eller efter lunch. Det viktiga är att man inte har bråttom 
utan att alla ges möjlighet att slappna av. (Jelvéus, 1998) 
 
För barn i år 1-6 kan massagesagor vara ett bra sätt att introducera 
kompismassage. Den vuxne berättar och visar medan hälften av barnen gör 
samma massagerörelser och den andra halvan tar emot. Ett exempel på en 
massagesaga finns som bilaga 2.  
För äldre barn kan en enkel visa-titta-gör-pedagogik fungera bra. Den vuxne 
visar en eller ett par rörelser i taget och barnen härmar. (Jelvéus, 1998) 
 
 
5.  Metod 
 
5.1  Intervju som metod 
 
Innan jag skrev intervjufrågorna läste jag Intervjumetodik av Annika Lantz för 
att ta reda på vilka typer av intervjuer som finns och för att kunna välja den som 
passar mitt syfte bäst.  
 
Det finns många olika typer av intervjuer. Lantz skiljer på de olika formerna 
utifrån deras struktureringsgrad. På ena kanten finns den öppna intervjun och på 
den andra kanten finns den strukturerade intervjun. Där emellan finns det olika 
grader av strukturering. I en öppen eller en riktat öppen intervju ställer 
intervjuaren en vid och öppen fråga som respondenten fritt får svara på. Här 
söker intervjuaren efter respondentens subjektiva bild av fenomenet. Det är 
alltså respondenten som avgör vad som är meningsfullt att belysa i intervjun. I 
en halvstrukturerad eller strukturerad intervju har intervjuaren i förväg 
formulerat frågor som belyser respondentens uppfattning och upplevelse av 
bestämda fenomen och begrepp. En strukturerad intervju har fasta 
svarsalternativ som ger ett lättöverskådligt material medan en öppen intervju 
fångar respondentens subjektiva bild av fenomenet vilket ger ett mer 
svårstrukturerat material. (Lantz, 1993)  
 
 
5.2 Mina intervjuer 
 
5.2.1  Förberedelser 
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Eftersom jag ville få så utförliga svar som möjligt på mina frågor valde jag att 
använda mig av intervju som metod. Hade jag istället valt enkäter hade jag 
visserligen kunnat fråga många fler lärare, men då hade jag inte kunnat möta 
dem personligen och ställa följdfrågor där jag inte förstod eller ville veta mer. 
 
De lärare som jag valt att intervjua kontaktade jag först på telefon för att ge 
information om varför jag ville intervjua dem. Alla fyra sa direkt att det var okej 
att jag kom. Då skickade jag frågorna till dem via e-post så att de hade en chans 
att fundera på dem innan intervjun. 
Jag valde att genomföra mina intervjuer nästan som ett samtal, dvs en ganska 
öppen intervju, fast med inslag av halvstrukturerad karaktär eftersom jag hade 
vissa frågor som jag ville ha svar på. Frågorna finns som bilaga 1. 
 
 
5.2.2  Genomförande 
 
Intervjuerna skedde enskilt och i rum där vi inte skulle bli störda, eftersom Lantz 
(1993) menar att rummet ska vara fredat från intrång, telefoner och störande ljud 
om man ska få ett bra resultat. Varje intervju tog 20-30 minuter och jag spelade 
in hela intervjuerna på band för att inte missa något som sades. En av 
intervjuerna misslyckades då halva intervjun inte fanns med på bandet. Dessa 
frågor fick den tillfrågade svara skriftligt på via e-post. 
 
 
5.2.3  Bearbetning 
 
När jag kom hem från intervjuerna lyssnade jag på banden och skrev ned 
intervjuerna på papper ord för ord. Utifrån dessa skrev jag sedan ned lärarnas 
svar på frågorna i mer lättläst form. Dessa skickade jag sedan via e-post till 
respektive lärare för att få bekräftat att jag uppfattat deras tankar korrekt.  
Därefter förde jag in svaren från varje lärare vid respektive fråga. 
 
 
5.2.4  Respondenterna 
 
Här följer en kort presentation av lärarna som jag intervjuade. De namn jag 
använder mig av är inte deras riktiga namn utan  namn som jag hittat på. 
 
Petra är klasslärare i år 6 på en f-6-skola (ca 150 elever). Hon är utbildad 
grundskollärare 1-7 och har arbetat i sex år.   
 
Stina är klasslärare i år 5 på en f-6-skola. Hon är utbildad mellanstadielärare och 
har arbetat i skolan i 26 år.  
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Maria är klasslärare år 1 på en f-6-skola. Hon är utbildad lågstadielärare och har 
arbetat i skolan i 17 år. 
 
Laila är klasslärare i år 3 på en f-6-skola. Hon är utbildad grundskollärare 1-7 
och har arbetat i fyra år.  
 
 
6.  Resultat 
 
Här nedan redovisar jag svaren på intervjuerna. Efter varje fråga redovisar jag 
varje lärares svar. 
 
 
1. Hur arbetar du för att förebygga mobbning i din klass just nu? 
 
Petra 
Petra berättar att hennes skola är med i ett projekt, Justa kompisar, som 
kommunen har dragit igång. Projektet bygger på ett amerikanskt material, 
Projekt Charlie. Materialet består av färdiga lektionsförslag som tar upp bla 
känslor, familjen, kompisrelationer mm i form av olika vänskapsövningar och 
diskussionspunkter. Övningarna syftar bla till att stärka elevernas 
självförtroende för att ge dem möjlighet att stå för det de tror på och våga säga 
nej till droger och mobbning. Eleverna tränar också på att lära sig ge och ta 
positiv och negativ kritik samt hantera känslor. 
 
Stina 
Stina har med sin klass pratat mycket om hur man ska vara som kamrat och att 
det är viktigt att alla får vara med. Detta görs i grupper eller i helklass där 
läraren ställer en fråga eller ger ett påstående att diskutera. Stina påpekar också 
att det är viktigt att hon som lärare är väldigt uppmärksam på hur eleverna beter 
sig mot varandra. Vidare så har skolan två elevskyddsombud i varje klass som 
håller lite särskild koll på sina kamrater. Om det är någon som ofta blir ensam 
eller utsatt på något sätt skall de direkt meddela de vuxna. På skolan finns tre 
vuxna som är utsedda att vara stödpersoner. Dessa kommer till klassen ett par 
gånger per termin för att prata om kamratskap eller lämna en enkät. 
 
Maria 
Maria diskuterar ofta med sin klass om hur man ska vara mot sina kamrater. 
Klassen har gjort upp gemensamma regler om hur man ska vara mot varandra, 
och när någon bryter mot dessa diskuterar man i klassen vad som hänt och vad 
man kan göra för att förhindra att det händer igen. Laila arbetar också med 
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massagesagor. Hon menar att genom massagen får barnen kroppskontakt och de 
har då inte samma behov av att knuffa på varandra. 
 
Laila 
Laila har infört hemlig kompis som är ett bra sätt att få alla att vara lite extra 
snälla mot någon. Det är viktigt att vara extra snäll mot den person man dragit 
namnet på och barnen tar det på största allvar. Laila berättar att hon ibland läser 
korta avsnitt om mobbning i syfte att eleverna ska känna sympati med den 
mobbade. Sedan diskuterar de kring detta och pratar om hur man kan göra 
istället. Laila pratar ofta med klassen om hur en bra kompis ska vara, och vad 
man gör om någon är elak mot någon annan. 
 
 
2.  Har du prövat något annat sätt? 
 
Petra 
Petra berättar att när eleverna började fyran (de går i sexan nu) hade de 
kompissamtal i tjej- respektive killgrupp. Det de då pratade ganska mycket om 
var sånt som hade hänt förr. Hon berättar att eleverna hade en hel del som de 
gick och bar på som de ville ventilera. När de väl hade gjort det kunde de gå 
vidare och de var väldigt öppna mot varandra. 
 
Stina 
Stina har arbetat en hel del med drama. I våras hade de drama en gång i veckan 
och då höll de på med olika typer av samarbetsövningar, men de gjorde också 
några scener från olika mobbningssituationer. Därefter diskuterade de hur det 
kändes och hur viktigt det är att alla får vara med. En annan sak som Stina har 
provat är att tjejerna eller killarna fått göra något kul tillsammans, tex så bakade 
tjejerna och bjöd killarna på fika. Läraren har även läst högt ur en bok som heter 
Bettys spegel som handlar om just mobbning. Eleverna blev väldigt engagerade i 
den och det blev många diskussioner kring mobbning. 
 
Maria 
Maria berättar att hon höll på med kompissamtal i sin förra klass och att det 
fungerade mycket bra, men det tar tid innan alla kommer in i det. Hon kommer 
att introducera det även i den här klassen efter jul.  
 
Laila 
Laila har prövat på kompissamtal, men hon tyckte inte att det fungerade. Hon 
har även prövat med drama, som hon tar till ibland. 
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3. Skulle du vilja pröva något annat sätt? 
 
Petra 
Petra säger att hon inte vill prova något nytt just nu. Hon tycker att hon har två 
just nu väl fungerande alternativ (kompissamtal och Charlie-pärmen). Annars 
skulle hon vara intresserad av att prova kompismassage, inte med den här 
klassen men med nästa kanske. Hon säger att genom att ta på varandra lär sig 
barnen att se varandra med andra ögon. 
 
Stina 
Stina säger att hon har provat ganska mycket och just nu känner hon inget behov 
av att prova något nytt.  
 
Maria 
Maria tycker att det fungerar bra som det är. Hon tycker inte att man ska hålla på 
med för många olika saker samtidigt. Det är bättre att hålla sig till få saker som 
ger bra resultat än att blanda för mycket. 
 
Laila 
Laila skulle gärna prova något annat sätt. Hon säger att hon alltid är öppen för 
nya idéer. Just nu har hon inget nytt på lager, men hon håller ögonen öppna i fall 
det dyker upp något. 
 
 
4.  Vad har du för mål/syfte med ditt förebyggande arbete? 
 
Petra 
Petra säger att målen är att skapa ett bra klassrumsklimat med god kamratskap, 
trygghet och öppenhet, samt att lära eleverna att våga stå för sina egna tankar 
och åsikter. 
 
Stina 
Stina säger att syftet är att det förhoppningsvis inte blir några mobbningsfall i 
klassen, utan att alla kan vara kompisar. Hon fortsätter med att påpeka att alla 
inte måste bli bästa vänner, men alla måste lära sig att acceptera och respektera 
varandra. Man blir "kompisar på skoltid". Vem man umgås med privat är upp till 
var och en, men i skolan måste alla kunna arbeta tillsammans. Stina säger att 
barnen förbereds för kommande arbetsliv där man inte heller kan välja sina 
arbetskamrater. 
 
Maria 
Maria menar att målet är att ge barnen en bra start i skolan, att skapa ett bra 
klimat i klassrummet där barnen känner sig trygga och kan utvecklas. 
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Laila 
Laila säger att målet är att ingen blir mobbad eller tråkad under sin skoltid, utan 
att alla får vara med på rasterna och i klassrummet. Hon säger också att barnen 
ska lära sig visa respekt för varandra och varandras saker. 
 
 
5. Anser du att du har nått/kommer att nå målet? 
 
Petra 
Petra tycker att hon har nått upp till sina mål. Klimatet i klassrummet är bra och 
det blir bra diskussioner. Eleverna är öppna och trygga. 
 
Stina 
Stina har precis nu problem med mobbning i sin klass, men hon hoppas att 
målen kommer att vara nådda om 1½ år när hon lämnar ifrån sig klassen. 
 
Maria 
Maria säger att hon tror att hon kommer nå målen. Hon ska ha klassen i 
ytterligare 2½ år och hon tycker att de redan är på god väg. Visst bråkar 
eleverna ibland, men det går fort över och det är ingen som ständigt blir utsatt. 
 
Laila 
Laila anser att hon har nått målen. Men hon påpekar att det inte betyder att hon 
kan luta sig tillbaka och ta det lugnt, utan detta är något man hela tiden måste 
arbeta aktivt med. 
 
 
6. På vilket/vilka sätt har du fått kunskap om hur man kan förebygga   
     mobbning? 
 
Petra 
Petra har gått en kurs i anslutning till Charlie-pärmen, varit på olika 
föreläsningar samt läst litteratur. 
 
Stina 
Stina berättar att på hennes skola har de haft föreläsningar och diskussioner på 
konferenstid. Och för några år sedan köpte skolan in massor av böcker om 
mobbning som personalen läste och diskuterade. 
 
Maria 
Maria har läst litteratur, varit på föreläsningar och diskuterat om mobbning i 
arbetslaget. 
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Laila 
Laila berättar att hon har läst litteratur och varit på föreläsningar, men det som 
givit henne mest är samtal med äldre mer erfarna kollegor. Laila säger att hon 
många gånger hört yngre lärare prata illa om de som arbetat länge, när de istället 
borde lyssna på dem då de har massor av erfarenhet att dela med sig av.  
 
 
7. Diskussion 
 
Genom litteraturstudier och intervjuer har försökt få svar på min 
problemformulering, dvs frågorna:   
 

 - Vad är mobbning? 
 - Vad står det i styrdokumenten om mobbning? 
 - Hur kan man förebygga mobbning? 

 
I diskussionen kommer jag nu försöka knyta ihop litteraturen och intervjuerna 
för att svara på frågorna. 
 
När man på en skola ska börja arbetet med att förebygga mobbning är det viktigt 
att man enas om en definition så att alla är överens om vad det är man arbetar 
emot (Pikas, 1998). Jag upptäckte ganska tidigt att alla inte lägger samma 
innebörd i ordet mobbning. Så på frågan om vad mobbning är finns det många 
olika svar, men nästan alla forskarna verkar vara överens om att mobbning är 
något som pågår över en längre tid. Många anser att det är flera individer som 
utsätter en individ för kränkande behandling. Det ska också vara en ojämlikhet i 
styrkeförhållandet mellan parterna. Den som utsätts för övergreppen ska ha svårt 
att försvara sig menar Sharp&Smith (1996).  

I alla dokument som styr vårt arbete i skolan står det klart och tydligt att ingen 
form av mobbning är tillåten. Både Höistad (1994) och Staff (1997) betonar att 
man i skolan absolut inte får tillåta ett beteende som i övriga samhället klassas 
som brott. Detta anser jag borde vara en självklarhet, men alltför ofta väljer 
vuxna att inte se vad som händer. Detta borde inte få hända, därför är det viktigt 
att alla vuxna på skolan tar ställning mot all form av mobbning.  
 
Det finns många sätt att arbeta på för att förebygga mobbning. Grundregeln är 
att försöka skapa trygghet i klassen. Åberg (1994) menar att det bästa sättet att 
undvika mobbning är att skapa trivsel, trygghet och gemenskap i gruppen. Detta 
anser jag att alla lärare borde börja med direkt när de får en ny klass. Många gör 
nog det, men det borde vara självklarhet för alla. Inte nog med att risken för 
mobbning minskar, det måste ju vara mycket lättare att undervisa i en grupp där 
miljön är tillåtande och barnen kan känna sig trygga. Jag blev mycket glad när 
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jag gjorde intervjuerna och insåg att alla fyra lärarna faktiskt arbetar medvetet 
för att förebygga att mobbning uppstår. Detta anser jag är mycket positivt då det 
är bättre att förebygga mobbning än att vänta på att det uppstår innan man tar tag 
i det.  
 
Stina, Maria och Laila belyser att det är viktigt att diskutera hur man är en bra 
kamrat. Eftersom konflikter uppstår nästan dagligen, kan detta vara ett mycket 
enkelt sätt att få in förebyggande åtgärder i undervisningen. Sharp&Smith 
(1996) menar att samtal och diskussioner kring mobbning måste vara 
återkommande inslag i undervisningen. Endast Stina tar upp att skolan/klassen 
har elevskyddsombud. Detta finner jag mycket konstigt eftersom jag vet att detta 
förekommer även på de andra två skolorna. Den förklaring jag kan komma på är 
att lärarna i sig inte är involverade i det arbetet och jag frågade efter hur den 
enskilde läraren arbetar.   
 
När vi kommer in på frågan om de har prövat andra sätt att arbeta så visar det 
sig att alla lärarna har provat på andra sätt och de är medvetna om många olika 
sätt att arbeta förebyggande. Däremot vill inte Petra, Stina och Maria pröva 
något nytt just nu. De anser sig ha provat många olika sätt att arbeta och de har 
nu funnit sätt som passar dem och de klasser de har just nu. Maria menar att man 
inte ska hålla på med för många olika saker samtidigt och Petra verkar hålla med 
eftersom hon vill prova kompismassage, fast inte förrän med nästa klass. Jag 
håller med dem eftersom jag tror att det blir konstigt för barnen att hålla på med 
många olika saker samtidigt. Därför är det nog bra om man håller sig till några 
få sätt där barnen känner igen sig. Laila däremot har bara arbetat ett kort tag och 
hon känner att hon vill prova nya saker.  
 
När vi kommer in på frågan om vilka mål de har för sitt förebyggande arbete 
säger Stina och Laila att de har som mål att ingen ska bli mobbad. Petra och 
Maria å andra sidan menar att det viktigaste är att skapa ett bra klassrumsklimat 
med trygga elever. Stina talar om "kompisar på skoltid", dvs att man måste lära 
sig samarbeta med alla. Detta tar Åberg upp "... skolan bör träna dem i att vara i 
formellt utsedda grupper. Det är ju situationen som möter de flesta när de 
kommer ut i arbetslivet. Man väljer inte sina arbetskamrater utan man tvingas 
anpassa sig till människor vars sällskap man inte valt." (Åberg, 1994 s.54)  
 
De två lärare som har haft sina klasser i två och ett halvt år anser att de har 
uppnått målen. Men Laila påpekar att detta är något man hela tiden arbetar aktivt 
med. Sharp&Smith (1996) skriver om ”underhåll” av arbetet och menar då att 
det är viktigt att man inte slutar arbeta mot mobbning bara för att det minskat, 
utan att man hela tiden måste arbeta mer eller mindre aktivt mot mobbning. 
Stina och Maria ska ha sina klasser länge än och de tror att de kommer nå 
målen. Jag tror att om man arbetar medvetet för att förhindra mobbning/skapa 
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ett bra klimat i klassen så kommer det att ge resultat. Dessa fyra lärare arbetar 
medvetet med detta för ögonen och de kommer på så vis troligen att undvika en 
hel del mobbningsfall som annars kunde ha uppstått. Men även i dessa klasser 
kan man få problem med mobbning. Det kan dock vara lättare att ta upp sådana 
problem till diskussion i klassen då de redan aktivt arbetar med detta. 
 
Genom detta arbete har jag skaffat mig kunskap om hur man kan förebygga 
mobbning. Jag var också nyfiken på vilken form av utbildning andra har fått i 
ämnet. Alla fyra lärarna berättar att de har fått utbildning om mobbning genom 
arbetet, genom fortbildning och diskussioner med kollegor. Det är bra för i 
skolans värld är detta alltid ett lika aktuellt ämne. Det är viktigt att alla som 
arbetar inom skolan får utbildning så att de vet hur man bör agera. Om alla 
arbetar aktivt med att motverka mobbning slipper vi kanske höra så många 
skräckhistorier om mobbning som ingen ”såg”. Jag tänker i alla fall inte vara 
den läraren som blundade för mobbningen och tänkte att den får någon annan ta 
tag i! 
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8. Slutord 
 
Det har varit mycket intressant att skriva detta examensarbete och jag har lärt 
mig massor. Jag hoppas att du som läsare också har tyckt att det har varit 
intressant och att du har fått tips på hur man kan arbeta för att förebygga 
mobbning.  
 
Genom detta arbete har jag fått svar på mina frågeställningar men under arbetets 
gång har det också väckts nya tankar och funderingar. Några förslag på fortsatt 
forskning är: 
 

• Hur kan man arbeta för att stoppa mobbning? 

• Hur ser det ut på en skola som har ett väl fungerande program mot 

mobbning? 

• Hur ser elever på arbete mot mobbning? 
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    bilaga 1 

 
 

Intervjufrågor om att förebygga mobbning 
 
 
1. Hur arbetar du för att förebygga mobbning i din klass just nu? 
 
 
 
2. Har du prövat något annat sätt? 

 
Om ja, vad? 

 
 
 
3. Skulle du vilja pröva något annat sätt? 

 
Om ja, vad hindrar dig? 

 
 
 
4. Vad har du för mål/syfte med ditt förebyggande arbete? 
 
 
 
5. Anser du att du har nått/kommer att nå målet? 
 

Om nej, varför? 
 
 
 
6. På vilket/vilka sätt har du fått kunskap om hur man kan förebygga   
     mobbning? 
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     bilaga 2 
 
 
Massage-saga 
 
 
Det var en gång ett sommarland   Gör stora strykningar över hela 
där solen lyste varm och skön  ryggen. 
och värmde alla blommorna och 
träden, djuren och människorna. 
 
En dag täcktes himlen av många,  Tryck med hela handflatan och 
stora, tjocka moln. Så stora var  vandra över ryggen. 
molnen att solen inte syntes mer. 
 
Det började blåsa. Först lite grann  Låt fingertopparna stryka fritt 
och sedan allt mer och mer.                                           som vinden över ryggen. 
Det blåste upp till höststorm. 
Träden vajade och bladen virvlade i vinden. 
 
Det började regna. Regnet öste ner.  Trumma med fingertopparna över 
Det blev blött och stora vattenpussar  ryggen. 
överallt som barnen hoppade i. 
 
Sedan blev det kallare och vinter tog vid. Trumma lättare och saktare. 
Regnet blev till snö. Mjuka snöflingor 
dalade sakta till marken. Allting blev 
vitt och vackert och det blev alldeles tyst. 
 
Det enda man kunde se var en kissekatt  Vandra med två fingrar upp på          
som klättrade upp…                                                       ena sidan av ryggen till axeln. 
och en till…    Upprepa på andra sidan. 
och en till som satte sig och började kurra. Klättra uppför ryggraden och     
                                                                                       nacken  till huvudet.                
    Cirkla med fingrarna i håret. 
 
Där satt den tills vårsolen kikade fram   Stora strykningar över hela  
och värmde upp jorden en gång till.                              ryggen.                                                    
 
 
 

(Ur Berör mig! Massage för små och stora barn. Jelvéus, 1998) 
 
 


