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Sammanfattning 
Syftet med vår forskning har varit att jämföra elevers och forsknings syn på mobbning. Vi har jämfört hur elever och 

tidigare forskning definierar mobbning, hur deras syn på vad som utmärker en mobbare och ett mobboffer kan jämföras 

samt jämfört aspekten hur mobbningsförebyggande arbete kan gå till. Vi har låtit tre mellanstadieklasser i Linköpings 

kommun utgöra vår respondentgrupp. Som metod har vi använt oss av enkäter och intervjuer. Vi har funnit både 

likheter och skillnader i hur elever och forskning ser på våra frågeställningar.   
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1. Inledning 

Under vår lärarutbildning på Linköpings universitet har vi känt att mobbning är något som 

intresserat oss och vi har hela tiden velat lära oss mer om mobbning och hur vi kan arbeta 

förebyggande mot mobbning i vår kommande lärarroll. I denna uppsats ska vi låta elever ge 

sin syn på fenomenet mobbning, vem som mobbar, vem som faller offer för mobbning och 

slutligen hur mobbning kan förebyggas.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att låta elever definiera begreppet mobbning, ge sin syn på vad som 

utmärker en mobbare och vem som blir mobbad samt föreslå hur skolan kan arbeta 

förebyggande mot mobbning. Dessa aspekter ska vi jämföra med vad tidigare forskning anser 

inom ämnet. Våra frågeställningar är följande: 

 Vad är skolmobbning? 

 Vad utmärker en mobbare? 

 Vem blir mobbad i skolan? 

 Hur kan mobbning i skolan förebyggas? 

1.2 Bakgrund 

Skolans värdegrund som återfinns i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11 2011) menar att ingen i skolan får utsättas för någon form av 

diskriminering eller kränkande behandling. Enligt skollagen är en lärare eller övrig personal 

som får kännedom om att en elev som blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling 

i samband med skolverksamheten skyldig att anmäla detta till skolans rektor (Skolverket 

2012). Vi har efter avslutade universitetsstudier gått drygt 15 år i skolan och vi tror av egen 

erfarenhet, inte att någon elev under sin skolgång, undgått att ha kommit i kontakt med 

mobbning. I en undersökning på uppdrag av Skolverket år 2007 upplever 4 % i årskurs 4-6 att 

de vid minst ett tillfälle i veckan känt sig mobbade av andra elever (Brå 2009) och tre år 

senare, 2010, angav 6 % i årskurs 4-6 att de känt sig mobbade av andra elever (Erdis 2011).  
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Mobbning är ett förekommande fenomen i dagens skola. Även om en elev personligen inte är 

utsatt för mobbning, kan eleven vara vittne till att en klasskamrat utsätts eller utsätter en 

annan klasskamrat för mobbning. Med detta menar vi att det är få som undkommer mobbning, 

även om alla inte kan klassificeras som mobbare eller mobboffer, utan kanske mer som 

vittnen eller observatörer. Vi vill undersöka hur forskning definierar begreppet mobbning 

samt vad som utmärker en mobbare och ett mobboffer. Vidare ska vi undersöka vilken 

forskning det finns om förebyggande arbete mot mobbning. Vi anser att det är av största vikt 

att eleverna får komma till tals då vi definierar begreppet mobbning och hur de anser att det 

förbyggande arbetet ska gå till. Kan det vara så att elevers och forskningens syn på mobbning 

skiljer sig? 

 

2.  Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången redovisar vi litteratur som är kopplad till våra frågeställningar. 

Litteraturen som vi använt är relevant för vår forskning och kopplas samman med våra 

resultat från våra enkäter och intervjuer i analysdelen. 

2.1 Skolmobbning 

Definitionen på mobbning är enligt Pikas (1987) viktig och när man ställer frågor till elever 

om mobbning måste man vara noga med att specificera vad man menar med mobbning. 

Vidare menar Pikas att om inte mobbningsbegreppet specificeras, riskerar man att få med 

sådant som faller utanför mobbningens ramar, som till exempel någon enstaka konflikt elever 

sinsemellan. 

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 varandras 

beteende i interaktion. (Pikas 1987: 42) 

 

Mobbning i skolan innebär att en eller flera elever utsätts för negativa handlingar av en eller 

flera elever (Pipping 2010). Dessutom karakteriseras mobbning av ont uppsåt, upprepande 

handlingar och denna kombination ska även utspela sig under en viss tid (Brå 2009). Tidigare 

kunde slumpmässiga och enstaka kränkningssituationer klassas som mobbning, men 

tidsperspektivet har nu alltså ändrats och för att något ska klassas som mobbning måste 

processen vara mer utdragen (Thornberg 2013).  
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Det finns även en skev maktbalans mellan utsatta och förövare (Björk 1999). Mobbning kan 

förekomma i fysisk, verbal eller indirekt form (Sharp & Smith 1996). Pikas (1987) för en 

diskussion kring den kvantitativa delen av mobbning. Han ställer sig frågande till om de 

fysiska eller psykiska angreppen måste inträffa ett upprepande antal gånger under en längre 

tid för att händelsen eller händelserna ska klassificeras som mobbning. Pikas (1987) hävdar 

att det är upp till den person som ska arbeta med problemet som förekommer att bestämma 

om det rör sig om mobbning eller ej och tillta lämpliga åtgärder.  

Vid mobbning har förövaren för avsikt att antingen fysiskt eller psykiskt skada någon annan. 

Detta nedvärderande beteende kan utspela sig alltifrån veckor till år (Thornberg 2013). 

Mobbare utövar ett manipulativt maktspel mot sina mobboffer och använder sin högre status 

till att spela ut elever som söker deras bekräftelse mot varandra. Dessa elever får, med eller 

utan motstånd, acceptera sin roll som mobboffer (Björk 1999). I skolans värld är det främst i 

klassrummet som trakasserier och kränkningar i form av mobbning förekommer, men även på 

skolgården, i korridoren, i matsalen, på skolbussen och på fritidshemmet (Skolverket 2009).  

För det utsatta mobboffret är det inte antalet mobbare som spelar roll utan det är mobbningen 

i sig som gör skada för självkänslan (Olweus 1986). Det bör göras skillnad på direkt och 

indirekt mobbning (Olweus 1986). Direkt mobbning innebär synbara angrepp på offret, som 

till exempel retande, hån, hot och fysiska angrepp, som slag, sparkar, knuffar, fasthållande, 

eller stöld av någons ägodelar (Höistad 1994; Brå 2009; Erdis 2011). Den indirekta formen av 

mobbning är svårare att uppmärksamma då den inte lämnar några synliga spår hos mobboffret 

(Höistad 1994). Denna form av mobbning innebär social isolering, utfrysning och 

ryktesspridning (Persson & Svensson 2013).  

Något av det viktigaste för skolbarn är att inte hamna utanför det sociala livet i skolan och det 

är i sociala relationer som elever formar sin identitet (Evaldsson 2006). Mobbning kan 

ödelägga en elevs identitetsskapande och konsekvenserna kan för självförtroendet och 

självbilden bli förödande (Persson & Svensson 2013). Mobbning i skolan är oacceptabelt då 

det innebär att upprepat utsätta en elev för grymma handlingar och förtryck och det finns 

ingenting som rättfärdigar detta (Rigby 1996).  
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2.1.1 Olika former av mobbning i skolan 

Thornberg (2013) definierar hur mobbning kan gestaltas i tre olika former, fysisk, verbal och 

indirekt mobbning. Fysisk mobbning innebär upprepade fysiska angrepp såsom att utdela 

slag, sparkar och knuffar eller att hålla fast någon (Höistad 1994; Erdis 2011; Thornberg 

2013). Det kan också handla om att ta eller förstöra någons ägodelar (Sharp & Smith 1996). 

Verbal mobbning innebär att upprepat och över en viss tid reta, hota eller förolämpa en person 

med elaka ord eller gliringar (Pipping 2010). Indirekt mobbning innebär att upprepat och över 

viss tid sprida rykten, utesluta eller stöta ut en person ur en grupp (Höistad 1994). Verbal och 

indirekt mobbning är underkategorier till psykisk mobbning då det inte handlar om synliga 

fysiska angrepp (Höistad 1994). Att exempelvis bli retad, hotad eller utesluten ur en grupp är 

inget som lämnar fysiska spår på en individ, utan det sätter sig psykiskt i självkänslan och den 

är svår att upptäcka för en betraktare: 

Mobbning är värre än misshandel, mobbning ger de största såren och dödar en inuti själen.  
(Pipping 2010: 35) 

 

En annan form av verbal mobbning är fenomenet nätmobbning som enligt Olsson (2013) gör 

att den elev som tidigare åtminstone känt sig trygg när skoldagen är slut, numera inte ens kan 

undvika de elektroniska giftpilarna i sitt hem. Anonymiteten som Internet bidrar till gör att 

nätmobbning är svårare att komma åt än skolmobbning (Tokunaga 2010). Inte sällan är det de 

barn som i skolan redan utsätts för både fysisk, verbal och psykisk mobbning som även blir 

trakasserade över nätet, via e-post eller sociala nätverk, eller via sms eller mms (Olsson 

2013). Det är fler flickor än pojkar som är utsatta för nätmobbning (Danby & Osvaldsson 

2011) och Internets snabba utveckling har gjort att fenomenet nätmobbning expanderat då 

unga individer rör sig mycket på sociala nätverk (Tokunaga 2010; Thornberg 2013)  

2.2 Utmärkande drag för en mobbare 

Den typiska mobbaren kännetecknas i viss forskning av att vara våldsam mot andra, både 

elever och lärare och en mobbare har även en positivare inställning till våld än 

genomsnittselever (Olweus 1986; 2001b; Berlin 2002). En del forskning tyder även på att 

elever som mobbar besitter en lägre grad av empati än andra elever (Olweus 2001b; Eriksson 

m.fl. 2002; Thornberg 2013).  
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Olweus (2001b) menar att ett aggressivt beteende kan resultera i mobbningstendenser och han 

presenterar fyra orsaker till att barn utvecklar ett aggressivt beteende som kan resultera i att 

barnet mobbar andra barn (denna teori har främst applicerats på pojkar): 

1. Föräldrarnas emotionella grundinställning till barnet, vilken innebär att förälderns 

förhållande till barnet genomsyras av bristande värme och engagemang till sitt barn och 

dennes utveckling, aktiviteter och liv i dess helhet. Föräldrarna måste se till barnets behov och 

uppfostran måste präglas av kärleksfullhet.  

2. Om föräldrarna har varit eftergivna och mycket tillåtande till barnets aggressiva beteende, 

detta både mot sina vänner, syskon och vuxna i barnets närhet. Om föräldrarna inte sätter 

gränser för barnets aggressiva beteende kommer barnets redan dåliga beteende att öka. Barnet 

måste få lära sig av sina föräldrar att ett ilsket beteende inte är acceptabelt. 

3. Om föräldrarna använder fysisk bestraffning för att tillrättavisa barnet. Barn som far illa i 

hemmet och utsätts för våld tenderar att utsättas för ökad risk att själva tillägna sig ett 

aggressivt beteende.  

4. Barnets temperament spelar roll. Ett barn som har ett hetsigt temperament kan lättare 

riskera ett aggressivt beteende som tonåring, än ett barn med ett genomsnittligt humör. 

(Olweus 2001b) 

Ytterligare fem motiv som, enligt flera forskare, kan ligga bakom mobbarens beteende är att 

(1) mobbaren vill känna att han eller hon har makt och dominans över andra elever då denna 

tycker om att känna sig förmer och att förtrycka andra elever (Macintyre 2009), (2) mobbaren 

har en fientlig inställning till andra elever och anser att de är värdelösa eller underlägsna som 

personer (Coloroso 2003), (3) mobbaren vill genom att utsätta någon eller flera elever för 

mobbning uppnå någon form av prestige eller status bland sina kamrater (Thornberg 2011; 

2013), (4) mobbare är själva sårbara och osäkra som personer och mobbar andra för att dölja 

sin egen svaga självbild (Eriksson m.fl. 2002) och/eller (5) mobbaren kommer från ett 

kärlekslöst hem som är präglat av ett hårt klimat, där föräldrar till exempel använder fysiska 

bestraffningsmetoder, som har utlöst detta fientliga och negativa beteende (Thornberg 2010).  
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Ett barn som mobbar hittar enligt forskning flera olika ursäkter för att utse någon som ska 

falla offer för mobbning. Dessa ursäkter kan vara alltifrån att vara blyg, ny elev i klassen till 

att tillhöra en religion som mobbaren föraktar och finner underlägsen sin egen (Coloroso 

2003). Thornberg (2013) beskriver olika sorters mobbare. Den första typen av mobbare 

benämns som en populär och socialt intelligent mobbare. Denna mobbare besitter hög social 

intelligens och övriga elever anser att denna elev har en ledande roll i klassrummet och hög 

social status. Den andra sortens mobbare beskrivs som en moderat populär ledare. Denna typ 

av mobbare anses också ha en hög status. Den tredje gruppen av mobbare beskrivs som 

mobbare med låg grad av popularitet och social intelligens. Denna grupp av mobbare har 

lägre social intelligens än de andra två grupperna och de andra eleverna i klassen uppfattar 

också att mobbaren har låg social status (Thornberg 2013). En annan typ av mobbare är 

gruppmobbare. Gruppen består av ett gäng elever som går ihop för att utesluta någon ur 

gemenskapen (Coloroso 2003).  

2.3 Elever som faller offer för mobbning i skolan 

Forskning beskriver två olika typer av mobboffer, passiva mobboffer och provocerande 

mobboffer. Ett passivt mobboffer kännetecknas av att vara osäker, ängslig, försiktig och 

tystlåten. Eleven drar sig undan andra elever och nedvärderar sig själv. Ett passivt mobboffer 

är fysiskt svagt, har få eller inga vänner, saknar självförtroende och vetskap om hur man bör 

bete sig i sociala situationer (Olweus 2001b; Eriksson m.fl. 2002). En elev utsatt för 

mobbning som har ett okoncentrerat och provocerande sätt gentemot andra elever och ofta 

hamnar i konflikter med dem är ett provocerande mobboffer. Oftast är stämningen irriterad 

och tryckt kring dessa elever och andra elever stör sig på dem i klassrummet. Något som är 

gemensamt för de två typerna av mobboffer är det faktum att båda kategorierna är 

deprimerade, de upplever oro i sociala sammanhang och deras självkänsla är låg (Olweus 

2001a). Viss forskning visar att det sällan finns något givet skäl till att elever i skolan blir 

mobbade och yttre attribut såsom kläder, frisyr eller liknande har liten eller obetydlig risk för 

att bli utsatt för mobbning (Macintyre 2009). Det handlar istället främst om offrets ängslighet 

och oro eller provocerande sätt att vara som ökar risken för att bli utsatt för mobbning 

(Olweus 2001a). Akademiska eller sociala tillkortakommanden är också en bidragande faktor 

till att elever blir utsatta för mobbning (Thornberg 2010). 
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Viss forskning hävdar att när barn blir tillfrågade om anledningen till varför någon blir utsatt 

för mobbning handlar det om yttre faktorer som att vara tjock, ha en annorlunda frisyr eller 

dialekt (Höistad 1994). Det kan också vara så att mobboffret besitter egenskaper eller kunskap 

som andra elever eftersträvar. Att vara lärarens favoritelev och ha framgång i skolan är något 

som kan bidra till att eleven faller offer för mobbarens avundsjuka (Macintyre 2009; 

Thornberg 2010).  

2.4 Så kan mobbning i skolan förebyggas 

Sometimes bullying is not only what people do, it´s what they don´t do to help you.  

(Macintyre 2009: 29) 

Skolväsendet är skyldigt att aktivt bedriva förebyggande arbete mot mobbning genom att 

bland annat skriva årliga planer där det framgår hur skolan ska handla när mobbning uppstår 

(Brå 2009). I skolans värdegrund finns det inskrivet att ingen ska utsättas för diskriminering 

på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 

annan diskriminering och kränkande behandling (Lgr 11 2011). Antimobbningsprogram är 

något som kan användas på skolor för att förebygga mobbning (Skolverket 2012). De 

vanligaste komponenterna i ett antimobbingsprogram bygger på att lärare, elever och föräldrar 

tillsammans ska arbeta mot mobbning (Brå 2009). För att minska mobbning och uppkomsten 

av mobbning så krävs en så kallad Whole school approach, alltså att hela skolan, ledning, 

lärare och övrig personal, ska vara delaktiga i arbetet mot mobbning (Persson & Svensson 

2013). Om hela skolan deltar i att aktivt förebygga och motverka mobbning ger det eleverna 

modet och viljestyrkan att stå upp för skolans mobboffer och säga ifrån till mobbarna (Teke-

Ljung 2002b). Ett positivt skolklimat kan definieras som ett omtänksamt, stödjande 

interaktionsmönster där lärare såväl som elever behandlar varandra med vänlighet och respekt 

(Thornberg 2013). Vidare ska vuxna visa ett engagemang för eleverna på skolan samtidigt 

som tydliga gränssättningar mot icke önskvärda beteenden, som mobbning, måste tydliggöras 

(Stensmo 2000; Nordahl m.fl. 2007). Att hela skolan aktivt förebygger och bekämpar 

mobbning medverkar även till att synliggöra den mobbning som sker i hemlighet och 

tillsammans är detta komponenter som främjar positivt socialt skolklimat, som bygger på en 

samarbetande kultur mellan elever och personal (Skolverket 2012).  
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De komponenter som minskar antalet mobbare är föräldrautbildning, ökad tillsyn av 

skolgårdar samt disciplinära åtgärder (Brå 2009). Barn behöver gränser, inte bara i 

institutionen skolan utan också i hemmet (Grandelius 1999). Komponenterna som förknippas 

mest med minskning av antalet mobbade är också föräldrautbildning och disciplinära 

åtgärder, men även utbildningsvideor och kamratstödjare (Brå 2009). Något som också 

förebygger uppkomsten av mobbning är att implementera konflikthanering i skolans vardag, 

då infekterade konflikter kan resultera i en mobbningssituation (Szklarski 2007; Ellmin 2008). 

Genom att pedagoger lär elever att hantera ilska och konflikter samt arbetar aktivt med 

konflikthantering minskar risken att mobbning förekommer (Fors 1995). Det är viktigt att 

skola och fritidsverksamhet arbetar samverkande och utbyter erfarenheter vad gäller 

mobbning för att kunna tackla och även förebygga detta problem gemensamt (Teke-Ljung 

2002b).  

Dessa tre grundprinciper är vad ett antimobbningsprogram oftast vilar på: 

 Ett positivt skolklimat (Brå 2009) 

 Engagerade och lyhörda vuxna (Nordahl m.fl. 2007) 

 Tydliga gränser mot oacceptabelt beteende (Grandelius 1999) 

Ett, för eleverna, negativt skolklimat, som inte präglas av ovanstående faktorer för ett positivt 

skolklimat, bidrar till förekomsten av mobbning medan ett klimat som är präglat av värme och 

omsorg förebygger uppkomsten av denna typ av kränkning bland skolelever och pedagoger 

(Bradshaw 2013). Det är av betydelse att pedagoger på skolor visar värme och engagemang 

för sina elever för att eleverna ska trivas på skolan och vilja ha ett gott uppförande (Nordahl 

m.fl. 2007). 

Det finns handlingsplaner för hur både elever, samt skolans ledning och pedagoger kan gå 

tillväga för att praktiskt förebygga mobbning (Teke-Ljung 2002). Elever som själva blir 

mobbade uppmanas att stå upp för sig själva och be mobbaren att sluta och sedan gå sin väg, 

eftersom en mobbare i vissa fall bara söker uppmärksamhet (Macintyre 2009). Vidare bör 

eleven berätta om mobbningen för någon vuxen, eftersom det annars är svårt att få hjälp. Det 

finns alltid någon på skolan som elever kan vända sig till (Pipping 2010). Eleven ska heller 

aldrig ge upp sin kamp för rättvisa, även om ingenting görs eller om han eller hon blir bemött 

med misstro (Teke-Ljung 2002c). Alla elever har rätt till att känna sig trygga i skolan och det 

är skolans uppgift att de blir skyddade från mobbning (Macintyre 2009).  
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Om en elev märker att en klasskamrat blir mobbad bör eleven följa med sin klasskamrat och 

berätta för en vuxen vad som försiggår, eller göra det på egen hand. Elever uppmanas även att 

reagera på de orättvisa behandlingar som en mobbad kamrat råkar ut för och mobbningsfrågor 

kan tas upp av eleverna på klassråd. Elever som vill hjälpa till att förebygga mobbning ska 

själva alltid vara goda kamrater mot alla elever på skolan. (Teke-Ljung 2002c) 

Pedagoger på skolan måste ta avstånd från mobbning, då ståndpunkten som personal på 

skolan är viktig i förebyggandet av mobbning och kränkande beteende. Det är viktigt att 

vuxna i skolan reagerar starkt på mobbning. Kränkande beteenden och mobbningssituationer 

kan lösas genom att en lärare eller annan personal på skolan reagerar och tar tillfället i akt att 

tala om allvaret i situationen med eleverna (Teke-Ljung 2002a). Det gäller som pedagog att 

inte vara rädd för att ta konflikten med eleverna då konflikthantering kan förhindra 

uppkomsten av mobbning (Arevius & Olsson 2007). Lärare bör avsätta lektionstid för att 

behandla mobbning som tema, eller integrera mobbning med olika skolämnen, som till 

exempel svenska. Eleverna kan skriva dikter om vänskap och utanförskap och tillsammans 

kan klassen läsa böcker och se på film som behandlar ämnet mobbning för att sedan samtala 

om det (Teke-Ljung 2002a). Rollspel och dramaövningar kan verka förebyggande mot 

mobbning då det hjälper eleverna att bli varse och uppmärksammade på mobbning och dess 

följder (Sharp & Smith 1996). Detta kan ge eleverna en djupare förståelse för någon som 

faller offer för mobbning. Pedagoger bör låta elever ta del av de handlingsplaner för 

mobbning som skolans ledning skriver och uppdaterar varje år genom att sätta upp dem i 

skolans klassrum och fritidshem. Detta för att offren ska veta hur de ska gå tillväga och vem 

de ska vända sig till vid en mobbningssituation (Pipping 2010).  

Vidare kan pedagoger fullfölja sin plikt som rastvakt, göra upp gemensamma trivselregler 

med sina elever och lägga in punkter som kan förebygga mobbning på klassrådens dagordning 

(Teke-Ljung 2002a). Att låta eleverna vara delaktiga vid upprättande av regler som ska råda i 

klassrummet leder till en större chans att de följs av eleverna då de upprättats i samspel med 

läraren (Carlgren 1997; Skolverket 2012). 
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En god pedagog måste för mobbningens, samtliga inblandade, vara lyhörd och på djupet ta till 

sig av involverade parters åsikter. Pedagogen måste även drivas av viljan och ha 

arbetsförmågan att följa upp samtalen och bearbeta dessa med klassen (Pikas 1987). Det är 

viktigt att interaktion mellan lärare och elev fungerar vilket kräver att läraren agerar som en 

aktiv lyssnare, då eleven är i fokus och ska känna sig sedd och hörd (Stensmo 2000). En god 

relation mellan pedagog och elev bidrar till ett gott skolklimat vilket i sin tur förebygger 

mobbning (Wang, Berry & Swearer 2013).  

Det är viktigt att avståndstagandet mot mobbning och att inställningen till att förebygga 

mobbning även finns på ledningsnivå. Rektorn ska arbeta aktivt för att leda sina medarbetare 

och skolans elever till ett skolklimat utan mobbning. För att tillkännage denna inställning bör 

rektorn se till att avståndstagande från mobbning skrivs in i skolans allmänna trivselregler 

och/eller i skolans värdegrund. (Teke-Ljung 2002b). Vidare kan skolledningen kontinuerligt 

ordna fortbildningsdagar om mobbning för skolans personal (Teke-Ljung 2002b) och ett 

exempel på vad som är viktigt bland pedagoger är att de bör får handlingskunskap så de vågar 

gå in i en diskussion med både mobboffer och mobbare (Fors 1995). Rektorn bör även utse ett 

mobbningsteam på skolan, med pedagoger som specialiserar sig på förebyggandet av 

mobbning och som arbetar aktivt för att bryta pågående mobbning. Det ska alltid finnas en 

punkt på dagordningen under arbetslagsträffarna som behandlar mobbningsteamets ärenden 

(Teke-Ljung 2002b). 

En handlingsplan för mobbningsteamet på en skola kan enligt Teke-Ljung (2002a) se ut på 

följande vis: 

 Definitionsfasen: när en situation mellan elever uppmärksammas av mobbningsteamet är 

det viktigt att fastställa om det handlar om en konflikt eller om det är mobbning som 

pågår. 

 Kartläggningsfasen: här kartläggs mobbningssituationen och vilka elever som är 

medverkande. Offer, mobbare, understödjare och övriga inblandade urskiljs. 

 Samtalsfasen: först och främst hålls ett personligt samtal med mobboffret tillsammans 

med hans eller hennes föräldrar för att informera om läget och sedan konfronteras 

mobbaren och understödjarna. De skall informeras om vad det innebär att mobba någon 

och vilka konsekvenser det kan få, därefter skall ett krav ställas att de alla tar ett personligt 

ansvar för att mobbningen upphör.  
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De mest inblandade elevers föräldrar blir även kontaktade för att informeras om 

situationen. Därefter måste diskussionen tas upp i helklass och läraren informerar eleverna 

om att mobbning är förbjudet på skolan, samt att det strider mot Barnkonventionen
1
 och 

att alla på hela skolan har ett gemensamt ansvar att motverka och förebygga mobbning.  

Slutligen tas situationen upp på personalmötet och läraren överlämnar informationen om 

mobbningssituationen till rastvakter så att de kan hålla extra uppsyn.  

 Uppföljningsfasen: pedagogen har kontinuerligt återkopplande samtal med alla 

inblandade elever i mobbningssituationen och undervisningsgruppen tills mobbningen har 

upphört.  

 Överlämnandefasen: om mobbningen inte upphör överlämnas fallet till skolans 

elevvårdsteam. 

Skolgården bör prioriteras och ledningen ska se till att den utgörs av lekredskap och fria ytor, 

något som inbringar lekglädje hos eleverna och på så sätt motverkar tendenser till mobbning. 

Att ha en fungerande rastvaktsystem skall också prioriteras och ju fler vuxna på skolgården 

under rasterna desto större är chanserna att mobbning kan förebyggas och motverkas. (Brå 

2009; Teke-Ljung 2002b) 

 

3. Metod 

I vårt metodavsnitt redovisar och resonerar vi kring våra val av forskningsmetoder, urval, 

genomförande, datainsamling samt etiska forskningsprinciper och överväganden. Som 

underlag för våra metodval har vi använt oss av Bryman (2002), Hartman (2003) 

samt Doverborg och Samuelsson (2000). 

3.1 Urval 

Våra respondenter består av elever från tre mellanstadieklasser i Linköpings kommun. 

Skolorna rymmer ungefär 300 elever från förskoleklass till årskurs 6 vardera. Vår 

respondentgrupp tillhör årskurs 5 och 6 och består totalt av 52 elever. Samtliga elever från 

dessa klasser var inbjudna och deltog i enkäten och vi fick även möjligheten att intervjua åtta 

elever för att få mer utförliga och eftertänksamma svar.  

                                                           
1
 FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter 

för barn. http://unicef.se/barnkonventionen  

 

http://unicef.se/barnkonventionen
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Vi har använt oss av vad Bryman (2002) kallar för ett bekvämlighetsurval, som betyder att vi 

som forskare använt oss av personer som finns tillgängliga. Vi tog kontakt med tre klasslärare 

på två skolor i Linköping och använde dem för att få genomföra vår enkät samt våra 

intervjuer med några utvalda elever. 

3.2 Val av metod 

Vår forskning har en kvalitativ ansats som beskrivs av Bryman (2002) som en mer 

undersökande och jämförande metod än den kvantitativa forskningen. För att få fram våra 

resultat har vi till övervägande del använt oss av enkät som metod och våra respondenter har 

fått svara på identiska frågor (se bilaga 2). Vi har genomfört enkäten med 52 elever i årskurs 5 

och 6. Eftersom vi har en kvalitativ forskningsansats ansåg vi att tre klasser var tillräckligt för 

att få material till vår forskning. 

Vi har även genomfört semistrukturerade intervjuer med åtta av eleverna som deltog i 

enkäten. Semistrukturerade är enligt Bryman (2002) en intervjuform som består av en 

intervjuguide med öppna frågor eller teman som respondenten kan tala och svara fritt utifrån 

(se bilaga 3). Vår intervjuguide bygger på vår enkät, men har några fler följdfrågor som vi 

ställde under intervjuernas gång och är därmed individuella för varje elev. Eleverna kunde på 

så sätt ha sin egen enkät som stöd för intervjun. Anledningen till att vi gjorde på detta sätt var 

för att ta hänsyn till Bryman (2002) då han menar att en nackdel med enkäter är att de sällan 

följs upp. 

3.3 Genomförande 

När vi träffade klasslärarna för eleverna som skulle utgöra vår respondentgrupp bad vi dem att 

se över våra enkätfrågor som även skulle ligga till grund för vår intervjuguide för att se om de 

ansåg att det var passande frågor för elever i årskurs 5 och 6. Enkätfrågorna reviderade vi 

efter tips från klasslärarna innan vi genomförde dem och intervjuerna. Att genomföra 

pilotstudier är något Bryman (2002) tar upp vikten av innan en undersökning görs, då det är 

viktigt för forskare att kunna ställa frågor som möjliggör för respondenterna att redogöra för 

hur de upplever världen från sitt eget perspektiv. Även Hartman (2003) stöder detta argument 

då han hävdar att både provintervjuer och förprövningar av enkätfrågor bör genomföras innan 

påbörjad materialinsamling. 
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Innan vi delade ut våra enkäter presenterade vi oss för klasserna och informerade om syftet 

med vår forskning för eleverna. Eleverna fick anonymt svara på frågorna i enkäten och när 

alla var klara samlade vi in enkäterna. Under våra intervjuer utgick vi från våra enkätfrågor 

som bestod av frågor som eleverna kunde svara fritt utifrån och vi valde att spela in våra 

intervjuer med hjälp av en inspelningsapplikation på våra mobiltelefoner och sedan 

transkribera ut svaren. Vi valde att hålla våra intervjuer korta för att inte få alltför mycket 

material att behöva transkribera och Bryman (2002) hävdar att intervjuer inte behöver vara 

långa för att vara meningsfulla, utan att det räcker med att genomföra kortare intervjuer. Detta 

eftersom att personerna som redan accepterat att bli intervjuade oftast är samarbetsvilliga, 

ärliga och öppna. Vid genomförandet av våra intervjuer utgick vi ifrån Bryman (2002) samt 

Doverborg och Samuelssons (2000) förslag på hur detta går tillväga som bäst. De påpekar 

bland annat att forskaren bör välja en lugn plats för intervjuerna för att barnen ska kunna 

koncentrera sig. Vi genomförde våra intervjuer sittandes i en soffa belägen i skolans egna 

bibliotek. Dit går eleverna minst en gång i månaden och lånar nya samt lämnar tillbaka 

böcker. Vi ansåg att skolbiblioteket var ett bra val för våra intervjuer eftersom eleverna kände 

sig trygga i miljön samtidigt som det inte skulle kännas konstigt för dem att det var tyst 

därinne (Doverborg & Samuelsson 2000). 

3.4 Databearbetning 

Efter genomförd enkät sammanställde vi resultaten från eleverna efter noggrann tolkning och 

analys. Våra inspelade intervjuer transkriberades och analyserades sedan för att få fram 

relevanta resultat. Transkriptionen var tidskrävande, men det var viktigt att få med elevernas 

egna formuleringar och även att höra intervjuerna en gång till istället för att läsa igenom 

nedskrivna svar. Vi kunde tillsammans analysera betydelsen bakom elevernas svar genom att 

höra deras röster när de svarade på frågorna vi ställde. Detta styrker Bryman (2002) genom att 

beskriva som transkribering som tidskrävande, men även givande eftersom forskaren kan 

fokusera på hur intervjupersonen svara och inte bara vad han eller hon svarade. 

3.5 Analys av genomförande och metod 

Vi har i vår analys inspirerats av Glasers och Strauss analysmodell som presenteras i Bryman 

(2002) där vi jämför vår datainsamling med forskningen som presenterats i vår 

litteraturgenomgång för att påvisa samband eller avvikelser mellan dessa.  
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3.6 Forskningsetiska principer 

För att kunna genomföra vår enkätundersökning samt våra intervjuer var vi även tvungna att 

först samla in medgivande från elevernas vårdnadshavare (se bilaga 1).  

Detta för att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet, informationskravet samt nyttjandekravet  (Hartman 2003). 

Informationskravet innebär att de inblandade ska veta om att de ingår i en undersökning 

medan konfidentialitetskravet rör bevarandet av personuppgifter med största konfidentialitet. 

Samtyckeskravet behandlar deltagarnas rätt att välja om de vill delta i forskningen eller inte. 

Om någon är minderårig så ska vårdnadshavare godkänna deltagandet. Nyttjandekravet står 

för att uppgifter om de enskilda personerna endast får användas för forskningsändamålet. Vi 

har tagit hänsyn till samtliga krav då vi har informerat samtliga deltagare om vårt 

forskningssyfte samt inte lämnat ut några personuppgifter om någon deltagare. Vi har heller 

inte använt vårt insamlade material för något annat ändamål än vår forskning. För att ta 

hänsyn till samtyckeskravet har endast de elever som fått tillstånd att ingå i studien ingått i 

enkätundersökningen samt våra intervjuer.  

3.7 Metoddiskussion 

Vi anser att vi gjort relevanta metodval för vår undersökning då vi till störst del använt oss av 

enkätundersökning, men även tillämpat intervju som metod för att få en djupare inblick i hur 

elever i mellanstadiet kan se på mobbning. När vi valde att främst använda oss av enkät som 

metod vilade vårt beslut på de fördelar med enkätundersökningar som Bryman (2002) 

presenterar. Bryman hävdar att enkäter sparar tid, då en stor grupp kan genomföra dem under 

samma tillfälle. Samtidigt är enkätundersökningar fria från så kallade intervjuareffekter, 

eftersom deltagarna själva får läsa och besvara frågorna.  

Vid våra intervjuer var vi medvetna om att mobbning är ett känsligt ämne och därför det finns 

en risk att eleverna drar sig för att berätta om erfarenheter som de varit med om samtidigt som 

de förskönar eller förstorar något de berättar om i en intervju. Med detta i baktanke valde vi 

därför att först och främst använda oss av en enkätundersökning för att samla in resultat. 

Eftersom vi utöver enkäten ville få en mer djup förståelse kring elevernas tankar om 

mobbning, valde vi att genomföra intervjuer med åtta elever. Våra intervjuer baserades på 

enkätfrågorna och under intervjuernas gång ställde vi följdfrågor till elevernas svar, som då 

speglade elevernas individuella svar.  
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För att ta hänsyn till att eleverna inte skulle behöva skriva så mycket på varje fråga, något 

som Bryman (2002) hävdar är viktigt att tänka på, gjorde vi rader till elevernas svar, enligt 

den mängd svar vi ansåg var rimliga att få. Vi valde att genomföra intervjuerna gemensamt 

samt att vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner för att inte gå miste om viktiga 

svar. 

 

4. Elevernas tankar, reflektioner och förslag  

Resultatet presenterar vi utifrån våra enkäter och intervjuer gjorda med eleverna. Vi har valt 

att dela upp vårt resultat efter våra frågeställningar. För att på ett mer överskådligt sätt kunna 

jämföra elevers och tidigare forsknings perspektiv på våra frågeställningar har vi valt att 

kategorisera elevernas svar i påståenden.  

4.1 Vad är skolmobbning? 

För att besvara vår frågeställning som handlar om att definiera mobbning frågade vi eleverna 

Hur definierar du mobbning i skolan? och ställde också frågan Vad är det för skillnad på att 

reta någon och att mobba någon? för att underlätta för eleverna. Vi hade gått igenom 

frågorna på enkäten innan de fick besvara den.  

På den första enkätfrågan skrev tolv av 52 elever i Linköpings kommun att mobbning innebar 

att kränka en annan person upprepade gånger under en längre tid, nio elever ansåg att det 

innebär att kränka en person genom att reta, säga taskiga och/eller fula saker eller att slå 

någon. Sex elever menade att mobbning innebär att bli slagen av någon annan. Ytterligare 

nio personer ansåg att mobbning är att upprepat utsätta eller bli utsatt för kränkning. Tio 

elever hävdade att mobbning är att reta någon under lång tid. Sex elever menade att 

mobbning innebär att utsättas för något som man inte gillar i skolan av en eller flera andra 

elever.  

En elev på 11 år beskrev under en intervju mobbning på följande sätt: 

                        Man blir kallad för fula ord som gör att det känns ont inuti sig själv. 

Vidare förklarade en annan elev på 11 år i en intervju sin syn på mobbning: 

För mig är mobbning när någon trycker ner någon med fula ord och kommentarer och 

ibland slår den men för att det ska bli mobbning så måste det upprepas. 
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En elev på 12 år sade i en intervju att mobbning innebär:  

             Mobbning är när man blir retad eller slagen av en eller flera personer och det händer    upprepade gånger 

under en lång tid. 
 

Till de två sista svaren ställde vi följdfrågan Hur många gånger tycker du att händelserna 

måste upprepas för att det ska vara mobbning? Båda eleverna menade att de elaka 

kommentarerna eller slagen måste ske någon gång om dagen så det gör att man inte vill gå till 

skolan. De menade att man då känner en ständig skräck för att inte vilja gå till skolan. Vi 

ställde ytterligare frågan Hur känner man sig om man blir mobbad? Fem av de åtta elever vi 

intervjuade nämnde fysiska aspekter som att man mår illa, har ont i magen och får ont i 

huvudet. Två elever kunde tänka sig att man får svårt att sova om nätterna eftersom man hela 

tiden tänker på vad som ska hända nästa dag i skolan. Tre elever sa att de tror att man känner 

sig sämre än andra inombords och att självkänslan far illa. En av de tre eleverna använde 

ordet värdelös när denna beskrev hur hon eller han tror att känslan hos en elev som är utsatt 

för mobbning är. 

På skillnaden mellan att reta någon mot att mobba någon svarade 24 elever av 52 att reta 

någon innebär att någon säger och/eller gör något taskigt någon enstaka gång medan 

mobbning sker vid upprepande antal tillfällen under en längre tid och/eller mot samma 

person. Åtta elever beskrev skillnaden mellan att reta någon och att mobba någon på följande 

sätt: När man retas är det på skoj, när någon blir mobbad så är det allvar. Tre elever menade 

att reta är att säga något taskigt, medan mobbning är när någon slår en annan person. Fyra 

elever ansåg att retas gör man kanske en gång och då slår man inte personen. Fem elever 

menade att retas är mildare än mobbning och något som kan åtgärdas genom att parterna ber 

om ursäkt till varandra, medan mobbning kräver en större insats. Fyra av de deltagande 

eleverna kunde inte precisera vad skillnaden mellan att retas och att mobbas är. Fyra elever 

menade att retas är att säga dumma saker och att mobbas innebär fysiska påhopp och angrepp.   

En elev på 12 år som föll under svarskategorin att retas är på skoj och mobbning är på allvar 

sade i en intervju: 

Om man retar någon brukar det vara på skoj och båda är med på det men när man mobbas då är det helt tvärtom. 

Ingen som är utsatt för mobbning tycker att det är kul men kanske att den som mobbar tycker det.   
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En elev på 11 år förklarade i en intervju skillnaden mellan att retas och mobbas genom att 

svara:  

Jag tycker att retas är att det händer någon enstaka gång och man inte tänker på det men att bli mobbad sitter i 

hela livet. 

Efter detta svar ställd vi följdfrågan Vad menar du med att det sitter i hela livet? Eleven 

förklarade då att det kanske innebär att den ledsna känslan som infann sig när man blev 

mobbad i skolan, är en känsla som är svår att bli av med, även när man blir vuxen. 

4.1.2 Finns det olika former av mobbning? 

För att ta reda på elevernas åsikter om vad mobbning är formulerade vi frågorna Vilka olika 

former av mobbning finns det? och Idag använder nästan alla elever i skolan Internet och har 

en egen mobiltelefon. Tror du att detta bidrar till att mobbning förekommer? I så fall hur?  

Följande svar gav eleverna i sina enkäter på om det finns olika typer av mobbning och vilka:  

 Skolmobbning   

 Nätmobbning  

 Fysisk mobbning  

 Psykisk mobbning  

Utöver dessa mobbningstyper gav eleverna exempel som muntlig mobbning, mobbning som 

skrivs och sägs, mobbning för utseende (”att man typ är ful”) och slagmobbning. Tre av 

eleverna hade inget förslag att ge på denna fråga.  

Under intervjuerna bad vi eleverna att ge exempel på skolmobbning, nätmobbning, fysisk 

mobbning och psykisk mobbning då dessa svar var mest frekventa i enkäterna. En elev på 11 

år sade när vi frågade mer ingående om skolmobbning i en intervju att det kan handla om att 

man inte får sitta med andra i matsalen eller att ingen vill vara med en på rasterna. Eleven 

sade för att sammanfatta: 

                                               Man har liksom inga vänner i skolan. 

 

 



19 
 

Nätmobbning var en annan mobbningsform som flera av eleverna nämnde i sina enkäter, 

vilken vi samtalade mer med våra respondenter i intervjuerna om. En elev på 11 år sade 

följande om nätmobbning: 

Nätmobbning kan vara att man filmar en pinsam sak på en person och sen lägger upp det på Youtube och då kan 

andra skratta åt den personen. 

Om fysisk mobbning sade en elev på 12 år i en intervju att det innebär: 

           Man kan bli släpad till en vattenpöl på skolgården eller knuffad i korridoren.  

Under en intervju med en elev på 12 år samtalade vi en del om psykisk mobbning:  

Psykisk mobbning är att man säger dumma saker men tjejer kan typ frysa ut en och ge en bitchblickar. 

På frågan gällande sociala medier på Internet och mobiltelefoner menade 41 elever av 52 att 

mobbningens förekomst ökar på grund av tillgången till dessa. 20 elever av dessa 41 ansåg att 

anledningen till den ökade förekomsten beror på att man kan skicka taskiga bilder och sms. 

Åtta elever av 41 angav skälet till ökningen då han eller hon kan vara anonym och inte 

behöver visa några känslor för mobboffret vid mobbningstillfällena då det kan vara lättare att 

gömma sig bakom en mobil- eller datorskärm. Sju elever menade att de elektroniska redskap 

som sociala medier på Internet och mobiltelefoner utgör, bidrar till att mobbning ökar på 

grund av det är mer tillgängligt att mobba då pennalismen kan fortsätta även hemifrån. Sex av 

de deltagande eleverna som svarade ja på frågan har inte specificerat något skäl till den ökade 

förekomsten. 

En av de intervjuade eleverna som är 11 år sade i en intervju att det är lättare att mobba med 

mobilen för då:  

                                           … man kan kanske skriva dumma saker. 

Sju av eleverna anser inte att de sociala medierna på Internet och mobiltelefoner gör att det 

uppstår mer mobbning i skolan på grund av tillgängligheten till dessa redskap. Fyra av 

eleverna vet inte om Internet och mobiltelefoner bidrar till att mobbning förekommer. 
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4.1.3 Vad utmärker en mobbare? 

Vi frågade här eleverna Varför tror du att elever mobbar andra elever i skolan? Tio elever av 

52 angav avundsjuka som en anledning till att skolmobbning förekommer. Eleverna menade 

att mobbaren uttryckte sin avundsjuka på en annan elev genom att utsätta honom eller henne 

för mobbning. Åtta elever menade att mobbning existerar på grund av att mobbaren mår dåligt 

och vill utsätta en annan elev för samma misär som mobbaren själv upplever. Sex elever 

ansåg att mobbaren haft en svår uppväxt vilket visar sig genom att mobbaren utsätter andra 

för mobbning för att kompensera för sin taskiga uppväxt. Fem elever hävdade att en mobbar 

utsätter andra elever för mobbning på grund av att han eller hon retar sig på offrets utseende.  

Åtta elever ansåg att en elev mobbar andra elever då han eller hon anser att det utsatta 

mobboffret är annorlunda från resterande elever och därmed utmärker sig i negativ 

bemärkelse. Sju elever menade att mobbaren är osäker som person och får ett ökat 

självförtroende genom att trycka ner andra elever genom mobbning. Tre elever ansåg att en 

elev som mobbar gör detta på grund av att mobbaren tycker att det är coolt att mobba och 

därmed blir coolare genom att förtrycka andra. Tre elever angav grupptryck som ett skäl till 

att en mobbare utsätter andra elever för mobbning. Två av eleverna menade att en mobbare 

mobbar på grund av att han eller hon vill hämnas för något och gör detta genom ett upprepat 

kränkande behandlingssätt i form av mobbning.   

En elev på 12 år ansåg under vår intervju att den som mobbar gör det på grund av: 

De eleverna som mobbar har dåligt självförtroende och måste på något sätt visa att de är starka. De tar ut det på 

andra elever genom att vara taskiga. 

En annan elev på 12 år sade att den elev som mobbar gör det för att: 

Den som mobbar vill känna sig bättre inom sig själv och för att de tycker det är coolt att man nästan kan 

bestämma över någon annan. 

4.1.4 Vem blir mobbad i skolan? 

För att besvara elevernas uppfattning på denna frågeställning frågade vi eleverna Varför tror 

du att elever blir mobbade i skolan? På den här frågan svarade elva elever utav 52 att en elev 

blir utsatt för mobbning på grund av få eller avsaknad av att ha vänner. Nio elever angav 

blyghet som skäl för att elever faller offer för mobbning.  
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Ytterligare nio av eleverna menade att en elev blir utsatt för mobbning på grund av att denna 

har ett avvikande beteende gentemot övriga klasskamrater. Fem elever svarade att en elev kan 

bli måltavla för mobbning om han eller hon har ett annat etniskt ursprung än övriga klassen. 

Två elever ansåg att en elev kan utsättas för mobbning om man har ett annorlunda utseende, 

såsom kläder, frisyr eller kroppstyp. Nio elever hävdade att en elev hamnar i en underlägsen 

mobbningssituation om han eller hon anses ha det bättre ställt än andra i klassen och att andra 

mobbaren retar sig på det. Fyra elever i undersökningen tror att en elev kan mobbas på grund 

av att han eller hon har meningsskiljaktigheter beroende på religionsuppfattning. Tre av 

eleverna kunde inte ge något svar på denna fråga.  

Under en av våra intervjuer med en elev som är 11 år: 

                Jag tror att man blir mobbad för att man har det så bra som mobbaren vill ha det. 

Vi samtalade vidare om detta och eleven menade då att mobboffret till exempel kan ha fina 

kläder och då kan mobbaren känna sig avundsjuk på detta och ta ut sin irritation och ilska 

över detta genom att mobba.  

En elev på 11 år ansåg att en anledning till att mobbning i skolan sker på grund av att man är 

annorlunda: 

Jag tror att den som blir mobbad är annorlunda än alla andra. Till exempel för utseendet och kanske vilken 

religion man har. 

4.1.5 Hur kan mobbning i skolan förebyggas? 

För att ta reda på hur eleverna uppfattar att mobbning kan förebyggas ställde vi frågan Hur 

tycker du att mobbning kan förebyggas i skolan? Tio av de 52 deltagande eleverna i vår 

undersökning ansåg att man alltid måste förhålla sig till grundläggande etiska principen, den 

gyllene regeln
2
 för att förebygga mobbning. Nio elever menade att det förebyggande arbetet 

kan bedrivas och genomföras genom att man som elev ska vända sig till en förälder eller 

lärare för att undvika mobbning.  

Tre elever menade att skolan, genom att upplysa och informera föräldrar om förebyggande 

arbete för skolmobbning, kan förhindra mobbning. Sju elever ansåg att det förbyggande 

arbetet bedrivs genom att lärarna måste få utbildning i hur mobbning ska förhindras och 

bekämpas.  

                                                           
2
 Gyllene regeln, vishetsregel belagd i olika former, bl.a. "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem" 

(Matt. 7:12). http://www.ne.se/gyllene-regeln 
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Sju elever hävdade att nyckeln till att undvika mobbning tar sig form genom att läraren för 

dialoger med klassen om människors lika värde. Två elever ansåg att mobbning undviks 

genom att läraren har en hård attityd gentemot mobbare. Åtta elever menade att ett 

förebyggande arbete för mobbning förbättras genom att fler lärare är synliga ute på rasterna. 

Sex av de tillfrågade eleverna kunde inte ge något svar på denna fråga. En elev på 12 år ansåg 

att nyckeln till att kunna förhindra mobbning ligger i lärarnas förhållningssätt till mobbning 

och sade i vår intervju: 

Många bra och välutbildade lärare som bryr sig om eleverna vore bra. Man måste få lära sig om mobbning och 

inte bara vad mobbning är. 

En elev på 11 år ansåg att skolan måste vara noga med att samtala och diskutera mobbning i 

skolan och gärna även prata med elevernas föräldrar om mobbning. Eleven sade i vår intervju: 

Jag tycker att man ska prata om mobbning i skolan och kanske hemma för att förhindra att mobbning i skolan 

förekommer. 

 

5. Resultatdiskussion 

Vi kommer i resultatdiskussionen att analysera, diskutera och jämföra vår studies resultat med 

den forskning som vi läst, bearbetat och tillgodogjort oss. För att underlätta läsningen har vi 

delat in vår diskussion i underrubriker.  

5.1 Mobbning i skolan 

Vad gäller elevers uppfattning och tidigare forskning är mobbningsdefinitionen förhållandevis 

överensstämmande. Ingen av våra 52, för undersökningens deltagande elever, hade någon 

annan åsikt än hur litteraturen definierar innebörden av mobbning. Även om ingen av de 52 

eleverna, för vår forskning, fick med samtliga aspekter av mobbningsbegreppet, vilket 

innefattar att mobbning kännetecknas av onda avsikter, upprepande handlingar under en 

längre tid och en skev maktbalans mellan offer och förövare (Björk 1999; Erdis 2011; 

Thornberg 2013) anser vi inte att elevernas tankar kring mobbningens definition skiljer 

särskilt från forskning. Pikas (1987) skiljer sig däremot något från de andra forskarna då han 

ställer sig frågande till den kvantitativa delen av mobbning och menar att det är upp till 

pedagog eller annan skolpersonal att avgöra kränkningarna är mobbning eller något mildare. 

Detta är något som 21 av våra tillfrågade elever också kan anses ha haft i åtanke då de inte 

benämner tidsperspektivet som en av mobbningsfaktorerna.  
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Här kan vi se en tydlig skillnad i hur elever och tidigare forskning ser på mobbning, då 

antagandet om tidsbegreppet och de upprepande tillfällena skiljer sig i sin uppfattning. 

Kvantitet ställs här mot kvalitet. 

När vi frågade eleverna om skillnaden mellan att reta och att mobba någon var det 24 av 52 

elever som ansåg att det är antalet gånger som är avgörande för vad som är retande och vad 

som är mobbning, medan resterande inte ansåg att det hade någon betydelse. Här kan då Pikas 

(1987) resonemang appliceras, då han ställer sig frågande till mobbningens antal upprepande 

tillfällen för vad som kan klassificeras som mobbning. Därmed kan delvis elevernas 

resonemang kring tidsaspekten och antal upprepande överensstämma med Pikas. Dock hävdar 

Björk (1999), Brå (2009), Erdis (2011) och Thornberg (2013), att just denna tids- och 

upprepningsaspekt, kombinerat med obalans i makt, är det som skiljer mobbning från andra 

former av trakasserier. Är det då elevers uppfattning om vad som faller under inom 

mobbningens ramar eller är det forsknings definition som skolor ska rätta sig efter när 

mobbningsfall ska förebyggas och bekämpas?         

Eleverna har, i likhet med Thornberg (2013) benämnt olika mobbningsformer som fysisk 

mobbning, verbal mobbning, indirekt mobbning och nätmobbning. Utöver dessa 

mobbningsformer har eleverna angett skolmobbning som en mobbningsform. Vi tolkar 

elevernas exempel på psykisk mobbning som Thornbergs (2013) indirekt mobbning då denna 

mobbningsform innefattar uteslutning ut vänskapsgruppen och elaka blickar samt verbala 

mobbning som kränkande kommentarer och ”muntlig mobbning”.  

Eleverna har gett konkreta förslag på att dessa två former av mobbning hör ihop till att vara 

vår benämning på psykisk mobbning. En elev 12 år sade att psykisk mobbning kan innebära 

både att verbalt kränka någon och att ge elaka blickar till en annan elev och frysa ut denna ur 

gruppen. Denna psykiska mobbning går även att jämföra med den direkta och indirekta 

mobbning som Olweus (1986) samt Persson och Svensson (2013) diskuterar. Den direkta 

formen innefattar retande, hån och hot medan den indirekta formen innebär social isolering 

och utfrysning (Olweus 1986). Som ett exempel på fysisk mobbning sade en elev på 12 år i en 

intervju att ”man kan bli släpad till en vattenpöl på skolgården eller knuffad i korridoren”. 

Forskning förklarar fysisk mobbning som utdelande av slag, sparkar, knuffar eller 

fasthållande (Sharp & Smith 1996) 49 av våra 52 deltagande elever kunde i enkäten ge 

exempel på åtminstone någon av ovanstående mobbningsform, även om de inte använder 

samma benämning som Thornberg gör.          
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Nätmobbning var ett känt fenomen bland eleverna, men konsekvenserna som nätmobbning 

bidrar till var det inte alla som kunde specificera. Exempel som angavs av eleverna för 

nätmobbning var bland annat att möjligheten att kunna skicka elaka sms och bilder ökade 

avsevärt mobbningsfrekvenser.  

En annan faktor som eleverna nämnde var att det är lättare att vara anonym vid nätmobbning, 

då man kan gömma sig bakom en dator- eller mobilskärm. Detta kan kopplas till Olssons 

(2013) beskrivning av nätmobbning som ett ökande problem bland dagens skolelever. Även 

Tokunaga (2010) tar upp detta fenomen som ett ökande problem på grund av Internets allt 

större utbredning, tillgång och användning. Forskarna menar att nätmobbning blir en 

förlängning av skolmobbningen eftersom den kan fortgå även när eleverna kommit hem från 

skolan (Tokunaga 2010; Olsson 2013). Detta stämmer överens med flera av elevernas egna 

erfarenheter och tankar kring nätmobbning, då de hävdade att mobbaren som utövar 

nätmobbning kan vara anonym och inte behöver visa känslor för mobboffret vid 

mobbningstillfällena då det är lättare att gömma sig bakom en mobil- eller datorskärm.  

Eleverna ansåg även att Internet och mobiltelefoner skapade en större tillgänglighet till att 

kunna mobbas.    

5.2 Mobbare och mobboffer 

Ingen av eleverna har kopplat samman mobbare med aggressivitet, fientlighet gentemot andra 

elever eller våldsamhet. Här anser vi det därför finnas ett glapp mellan tidigare 

forskningsresultat i förhållande till våra egna efterforskningar då Berlin (2002), Coloroso 

(2003), Olweus (1986), Thornberg (2010; 2013) hävdar att aggressivt och våldsamt beteende 

är ett av de klassiska kännetecknen för en mobbare. Även Olweus (2001b) tar upp att elevers 

hetsiga temperament spelar in och är en avgörande faktor till att elever mobbar andra, vilket 

inte har tagits upp av de elever som deltagit i vår undersökning. Ett av svaren vi fick i en 

intervju om varför elever mobbar var att ”… för att de tycker att det är coolt att man nästan 

kan bestämma över någon annan” (Elev 12 år) och tre elever ansåg att elever mobbar på 

grund av att det tros vara coolt att mobba någon annan och att därmed vinna andra 

klasskamraters gunst. Detta är en av anledningarna som gör att elever tenderar att mobba 

andra elever även enligt forskning som finns idag (Eriksson m.fl. 2002). En annan anledning, 

enligt tidigare forskning, till varför elever blir mobbare är att de växt upp i ett kärlekslöst 

hem, där föräldrar eller vårdnadshavare på fysiskt eller psykiskt sätt missgynnat barnets 

uppväxt (Macintyre 2009).  
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Barn som far illa i sin hemmiljö och utsätts för våld tenderar att själva tillägna sig ett 

aggressivt beteende som kan resultera i mobbningsfasoner (2001). Dessa aspekter var det 

även sex av de tillfrågade eleverna som uppgav som en anledning till varför en elev mobbar 

andra. Åtta elever hävdade även att mobbare är elever som mår dåligt själva, där uppväxt 

skulle kunna vara en av anledningarna till en låg självkänsla.  

En liten andel av våra tillfrågade elever, fem stycken, angav elevers yttre attribut (klädsel, 

frisyr) som en anledning till att mobbare ger sig på dem, något som Höistad (1994) hävdar att 

de flesta elever skulle ge som anledning till att mobbare kränker andra.   

Ungefär en femtedel av de tillfrågade eleverna i vår undersökning ansåg att elever blir utsatta 

för mobbning i skolan på grund av få eller avsaknaden av skolkamrater. Detta stämmer 

överens med forskning vi tagit del av då det kännetecknar ett passivt mobboffer som Eriksson 

(m.fl. 2002) och Olweus (2001b) beskriver. Nio elever ansåg att en elev blir utsatt för 

mobbning på grund av att beteendet är annorlunda hos mobboffret och lika många menade att 

mobbningen kan bero på att offret har en blyg personlighet och därmed är en lätt måltavla. 

Detta stöds av flera forskare som menar att ett mobboffer kan ha ett provocerande eller 

ängsligt förhållningssätt som gör att klasskamrater kan reagera på ett negativt sätt gentemot 

eleven (Höistad 1994; Olweus 2001a; Eriksson m.fl. 2002). Fem elever svarade att risken för 

att bli måltavla vid mobbning beror på att offret har ett annat etniskt ursprung än övriga 

klassen. Ytterligare fyra elever trodde att det kunde bero på olika religionsuppfattningar 

eleverna emellan. Macintyre (2009) och Coloroso (2003) menar att en mobbare kan hitta flera 

olika anledningar till att få utsätta en annan elev för mobbning och nämner just det etniska 

ursprunget och religion som två av dessa anledningar.  

Nio elever ansåg att en elev kan utsättas för att hamna i en underlägsen mobbningssituation 

om han eller hon anses ha fördelar, vilka kan bestå av fysiska ägodelar, social begåvning eller 

på något sätt vara privilegierad jämfört med andra elever i klassen. Dessa ”fördelar” retar sig 

mobbaren på och här stämmer elevers perspektiv överens med Macintyre (2009) och 

Thornberg (2010) som hävdar att ett mobboffer kan vara en elev som innehar egenskaper eller 

kunskaper som andra elever eftersträvar.  
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5.3 Förebyggande arbete mot mobbning 

En av de förebyggande insatserna mot mobbning enligt tio av våra 52 deltagande elever, är att 

vara en god vän mot andra och att behandla de andra eleverna på samma sätt som de själva 

vill bli behandlade och bemötta. Detta stämmer överens med Teke-Ljung (2002c) som menar 

att en god förutsättning för att undvika och förebygga mobbning i skolan är att lära eleverna 

att vara snälla och hjälpsamma mot varandra. Nio elever har, i vår undersökning, angett att 

man ska vända sig till en vuxen (eller förälder) på skolan för att få hjälp när mobbning sker 

och detta håller även Teke-Ljung (2002c) med om då hon menar att det är viktigt att berätta 

om mobbning för någon vuxen då den ibland kan vara svår att upptäcka bland skolans 

personal eller föräldrar.  

Pipping (2010) poängterar att det finns hjälp att få på skolan och att det är nödvändigt att 

vända sig till en personal för att få stopp på mobbningen. Även Macintyre (2009) fastslår att 

alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan och det är skolans uppgift att se till att 

eleverna är skyddade från mobbning (Lgr 11 2011).  

Tre av eleverna som deltagit i vår forskningsstudie menar att nyckeln till att förebygga 

mobbning är att göra föräldrar mer involverade i det förebyggande arbetet mot mobbning. Brå 

(2009) hävdar att det är av största vikt att informera och göra föräldrar delaktiga i det 

mobbningsförebyggande arbetet för att minska antalet mobbare och antalet mobboffer. Detta 

kan göras genom att låta föräldrarna få utbildning i hur arbetet mot mobbning bedrivs på 

skolor.  

Sju elever menade att lärare måste få utbildning i hur mobbning kan förhindras och 

förebyggas för att de i sin tur ska kunna lära eleverna hur man kan avvärja mobbning. Om inte 

lärarna kan, hur ska då eleverna lära sig det i skolan? Skolledningen, bör, enligt Teke-Ljung 

(2002b) ordna utbildningsdagar om mobbning för skolpersonalen och Fors (1995) ger 

exempel på vad skolpersonalen bör få kunskap i om mobbning för att de ska lyckas att 

förebygga den kränkande behandlingen som mobbning innebär. Hon anser att pedagogen 

måste våga ta diskussioner med de för mobbningen, inblandade parterna. Arevius och Olsson 

(2007) menar att pedagoger inte får vara rädda för att ta denna diskussion med elever då en 

diskussion kan vara grunden till en konflikt vilken sedan kan ha eskalerat till att bli ett 

mobbningsfall (Ellmin 2008) Att arbeta med konflikthantering i skolan är en steg i att undvika 

och förebygga mobbning (Szklarski 2007; Thornberg 2011). 
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Sju elever hävdar att för att man i skolan ska kunna förebygga mobbning måste läraren prata 

med sina elever om vikten av att alla människor är lika mycket värda, oavsett bakgrund, 

hudfärg, religion eller åsikter. Detta är något som Teke-Ljung (2002a) menar är viktigt, då 

läraren bör avsätta lektionstid till att behandla ämnet mobbning med sina elever, till exempel 

genom att låta klassen skriva dikter om vänskap och utanförskap. Att spela rollspel och att 

dramatisera mobbning är något som ger elever mer kunskap och djupare förståelse om 

mobbningens konsekvenser (Sharp & Smith 1996). Elever kan även se på film som behandlar 

mobbningsämnet för att sedan samtala om ämnet (Teke-Ljung 2002a). Pikas (1987) menar att 

det är viktigt att följa upp och bearbeta samtal om mobbning i klassen.  

Endast två av våra elever ansåg att läraren måste ha en hård attityd gentemot mobbning, vilket 

Brå (2009) och Teke-Ljung (2002a) poängterar vara en av grundstenarna i ett 

antimobbningsprogram som skolan ska ha. Grandelius (1999) betonar att barn behöver 

gränser för att lära sig skillnaden mellan att handla rätt och fel i livet. Åtta av eleverna i vår 

undersökning svarade att det behövs fler rastvakter för att undvika mobbning på skolor. Brå 

(2009) menar att ett fungerade rastvaktsystem är nödvändigt på skolor för att kunna förebygga 

mobbning. Även Teke-Ljung (2002a) hävdar att pedagoger måste ta sin uppgift som rastvakt 

på allvar för att kunna upptäcka och förebygga mobbning.  

Något vi under vår undersökning funnit sorgligt är att ingen av de 52 eleverna, varken i 

enkäten, eller i intervjun, nämnt mobbningsteam som en förebyggande faktor mot mobbning. 

Teke-Ljung (2002a) anser att denna enhet är viktig för att främja ett mobbningsfritt 

skolklimat. En annan skillnad i hur elever och viss forskning ser på ett 

mobbningsförebyggande arbete och åtgärder är det faktum att skolan bör präglas av ett varmt 

och omsorgsfullt klimat för att undvika mobbning (Bradshaw 2013). Relationen mellan 

pedagog och elev ska också vara god (Wang, Berry & Swearer 2013), något som Stensmo 

(2000) förklarar genom att läraren måste agera som en aktiv lyssnare och sätta eleven i fokus. 

Det är ingen av eleverna som nämnt de ovanstående faktum om att relationen mellan elev och 

lärare är betydelsefull för det förebyggande arbetet mot mobbning, men vi resonerar dock som 

så det kanske är något som äldre elever hade haft i åtanke, då det kanske inte finns inom 

ramarna för mellanstadieelever att skolans sociala klimat är betydelsefullt.  
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Att skolklimatet också bör innefatta en god relation elev och lärare sinsemellan är något som 

Nordahl (m.fl. 2007) menar är betydelsefullt för hur väl elever vill samarbeta med sin lärare.  

En annan aspekt för att främja ett gott socialt klass- och skolklimat som i sin tur verkar 

förebyggande mot mobbning är att läraren tillsammans med sina elever bör sätta upp 

gemensamma ordningsregler som ska gälla i klassrummet och på skolgården. Att upprätta 

tillsammans bidrar till att eleverna känner sig motiverade för att följa dessa regler, istället för 

om läraren på egen hand upprättat dem. (Carlgren 1997; Skolverket 2012) Att upprättande av 

ordningsregler skulle kunna bidra till det mobbningsförebyggande arbetet var inte något som 

eleverna hade i åtanke.  

 

6. Avslutande tankar  

Efter att ha läst mycket litteratur om mobbning och själva gjort efterforskningar om mobbning 

kan vi konstatera att även om det finns likheter i hur tidigare forskning och våra deltagande 

elever ser på mobbning, skiljer sig några komponenter. Definition av mobbning, att en eller 

flera elever upprepat utsätts för negativa handlingar av en eller flera elever, grundade i ont 

uppsåt, under en viss tid, anser vi vara förhållandevis jämbördig elever och tidigare forskning 

emellan.  

Varken i tidigare forskning eller i vår egen forskning har vi dock kunnat få svar på vad hur 

den kvantitativa delen av mobbningen kan mätas, då ingen ger oss svar på hur många gånger 

mobbningstillfällen, och under hur lång tid, dessa måste utspela sig för att klassificeras som 

ett mobbningsfall. Mobbning tycks vara ett kontextuellt fenomen som är situationsrelaterad 

och där gärningens frekvens kan variera. Elever, har precis som litteratur, nämnt olika 

mobbningsformer, även om de inte använt samma termer. Eleverna använder ett förenklat sätt 

att förklara vad de menar med olika former av mobbning.  

De kan kalla verbal mobbning för ”muntlig mobbning”, fysisk mobbning för ”slagmobbning” 

och psykisk mobbning förklaras med konkreta exempel, bland annat benämns ”utfrysning” 

och ”bitchblickar”. De flesta av eleverna har i vår forskning angett nätmobbning som en 

bidragande faktor till att mobbning förekommer.  
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De har till största del kunnat förklara hur Internet och mobiltelefoner gör det lättare för en 

mobbare att terrorisera sina mobboffer. En skillnad som elever och litteratur gör är det faktum 

att flera forskare hävdar att den typiska mobbaren kännetecknas av att vara aggressiv, något 

som våra tillfrågade elever inte har nämnt. Annars har de flesta komponenter för varför en 

mobbare nämnts av våra elever även om inte alla elever kunde benämna samtliga.  

Förutom att en majoritet av eleverna i vår undersökning beskrev det typiska mobboffret som 

blygt och utan vänner vilket beskriver ett passivt mobboffer bland tidigare forskning stämde 

elevernas och tidigare forsknings tankar om varför man blir mobbad relativt väl överens. Vi 

upplever att det är få elever som verkar ha koll på hur mobbning kan förebyggas i skolan, 

ingen har till exempel nämnt mobbningsteam som en förebyggande åtgärd. Endast åtta av 

eleverna har angett ett fungerande rastvaktsystem som en annan förebyggande åtgärd, något vi 

finner vara en uppseendeväckande siffra. 

Den låga siffran skulle dock kunna bero på att det kanske är att övriga elever faktiskt anser att 

skolan redan har ett fungerande rastvaktsystem, något som de andra åtta eleverna inte tycker 

att skolan har. Att läraren bör ha en god och lyhörd relation gentemot sina elever är det inte 

någon elev alls som reflekterat över och angett som en förebyggande åtgärd.  

Däremot var det sju elever som ansåg att läraren måste ha utbildning i hur mobbning kan 

förebyggas och kunna förmedla detta till sina elever för att de ska kunna lära sig hur arbetet 

mot mobbning borde gå tillväga. Att gemensamt sätta upp ordnings- och trivselregler på 

skolan ses av forskning som en förebyggande åtgärd, detta är inte något som eleverna tänkt 

på. Skolgården är inte heller en komponent som framkom som en förebyggande åtgärd enligt 

eleverna medan forskning hävdar att det är viktigt att skolgården lockar fram positiva känslor 

och skapar en leklust hos eleverna för att undgå mobbningsbeteende.  

Med tanke på att det är skolans ansvar att förebygga mobbning bör lärarna tala mer med sina 

elever om hur de tillsammans kan främja ett mobbningsfritt klimat på skolan. Elever har rätt 

att känna sig trygga på sin skola och ingen ska behöva utsättas för de trakasserier och 

kränkningar som mobbning innebär. Genom att göra elever uppmärksamma på vad mobbning 

är och hur den kan förebyggas är något vi har förstått vikten av efter vår studie. Mobbning får 

aldrig förbises och skolan måste avsätta tillräckliga resurser för att elever aldrig ska behöva 

känna att de inte mår bra i skolan. 
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Om vi hade kunnat göra något i vår forskning annorlunda hade vi haft mer fokus på 

fördjupning av det förebyggande arbetet mot mobbning tillsammans med eleverna. Vi hade 

kunnat prata med elevernas klasslärare om hur de i klassen arbetar mot mobbning och jämfört 

det med hur eleverna uppfattar att skolan och deras egen klass arbetar förebyggande mot 

mobbning. 

6.1 Tillämpning av studien i praktiken 

Vi anser att vår studie kan användas för att uppmärksamma lärare på att elever behöver få lära 

sig mer om mobbning och det förebyggande arbetet. Detta samtidigt som eleverna kan bidra 

till diskussioner och lösningar, men de måste få ges utrymme att lämna sin syn på hur man 

tillsammans i skolan kan förebygga och motverka mobbning. Vi kommer själva att använda 

vår studie i vår kommande lärarroll och göra elever medvetna på vad mobbning är och varför 

den förekommer samt varför den måste förebyggas.  

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

För att fördjupa vår forskningsstudie skulle vi kunna, tillsammans med eleverna, utforma ett 

eget antimobbningsprogram. Om eleverna själva får komma med tankar och förslag anser vi 

att de känner sig mer motiverade att främja ett mobbningsfritt skolklimat och aktivt bekämpa 

mobbning på skolan.  

Kommande generation kommer att bli experter på elektroniska hjälpmedel och idag är det 

skoleleverna som ligger i framkant vad gäller sociala medier på Internet och användandet av 

mobiltelefoner. Vi ser dem som en viktig resurs i att upptäcka och bestrida mobbning som 

sker på grund av dessa elektroniska redskap. Därför skulle en studie med fokus på 

nätmobbning kunna göras och fördjupas.  
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Bilaga 1 Brev till målsmän 

Hej föräldrar! 

Vi är två studiekamrater från Lärarprogrammet på Linköpings universitet som nu ska skriva 

vårt examensarbete. Vi ska skriva om mobbning. Vi ska jämföra forskning som finns idag 

inom ämnet med hur elevers tankar om mobbning. Vi kommer således att lämna ut enkäter 

och även att genomföra intervjuer med de elever som skulle kunna tänka sig att ställa upp. 

Alla insamlade uppgifter kommer självklart att behandlas med konfidentialitet och eleverna 

kommer att vara anonyma. Skolans namn kommer inte heller att röjas i vårt arbete. Vårt 

material kommer endast användas i vårt examensarbete.  

Detta är helt frivilligt och härmed ber vi om er tillåtelse att få genomföra en enkät och intervju 

med ditt barn. 

 

Nedanstående del fylls i och skickas tillbaka så fort som möjligt!  

Tack på förhand! 

Mvh.  

Maja Nordmark och Elin Larsson 

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Jag godkänner detta.                   

 

Nej, jag godkänner inte detta. 

 

Elevens namn:__________________________________________________ 

Målsmans underskrift: _____________________________________________ 
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Bilaga 2 Elevenkät 

Elevers tankar om skolmobbning 

 Hur definierar du mobbning i skolan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Vad är det för skillnad på att reta någon mot att mobba någon? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Vilka olika former av mobbning finns det? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Varför tror du att elever mobbar andra elever i skolan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 Varför tror du att elever blir mobbade i skolan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Idag använder nästan alla elever i skolan Internet och har en egen mobiltelefon. Tror 

du att detta bidrar till att mobbning förekommer? I så fall hur? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Hur tycker du att mobbning kan förebyggas i skolan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 Intervjuguide  

 Intervjuguide (med utgångspunkt i enkäten) - Elevers tankar om skolmobbning 

 Hur definierar du mobbning? 

 

 Vad är det för skillnad på att reta någon mot att mobba någon? 

 

 Vilka olika former av mobbning finns det? 

 

 Varför tror du att elever mobbar andra elever i skolan? 

 

 Varför tror du att elever blir mobbade i skolan? 

 

 Idag använder nästan alla elever i skolan Internet och har en egen mobiltelefon. Tror 

du att detta bidrar till att mobbning förekommer? I så fall hur? 

 

 Hur tycker du att mobbning kan förebyggas i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


