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En utlösande faktor till att mobbning uppstår är att elever anmärker på olikheter hos varandra. Att vara olik de 
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1 Inledning 

Mobbning är ett fenomen som i princip alltid har pågått i skolan. Det finns en rad olika 

undersökningar som har utförts av forskare om bland annat bakomliggande orsaker, åtgärder 

och förebyggande arbete. Trots att vi har mycket kunskap om ämnet förekommer mobbning 

fortfarande. I takt med tekniken och internet följer mobbningen även med hem. Elever som 

blir utsatta för mobbning i skolan kan idag inte känna sig fria från mobbaren utanför skolans 

väggar. Skolan lägger in insatser på att arbeta för att förhindra att mobbning uppstår, men har 

inte lyckats helt och hållet. Problematiken ligger också i att begreppet ”mobbning” kan 

komma att används som synonym för skämt och lekar bland eleverna i skolan vilket kan göra 

det ännu svårare att identifiera och urskilja på vad som är mobbning och vad som är lek.  

 

Mobbning kan gestaltas i olika former därför är det inte lätt att uppmärksamma och mäta i 

vilken utsträckning mobbning förekommer. I skollagen, kapitel 6 belyses det att det är skolans 

ansvar att förbjuda kränkande handlingar och diskriminering. I varje skola skall det finnas en 

plan mot kränkande behandling och det här skall utvärderas varje år. Det här är i huvuddrag 

huvudmannens uppdrag att se till att skolan utför och följer den här lagen.1 

 

Jag som blivande lärare anser att jag behöver mer kunskap om mobbning. Det viktigaste är 

enligt min mening att jag och andra lärare skall ha som prioritet att hela tiden försöka på bästa 

sätt förebygga att mobbning uppstår. Genom att studera ämnet får man inspiration och 

förståelse för vad man som lärare och skola kan göra. Som tidigare nämnt är det skolans plikt 

att se till att eleverna behandlar varandra väl. Jag hoppas att mitt examensarbete skall ge mig 

större kunskap och förståelse för fenomenet.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Svensk författarsamling 2010:800, Skollagen 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka mobbning i skolan ur både elev-och 

lärarperspektiv. Ur elevperspektiv vill jag undersöka elevernas uppfattning om mobbning. 

Vidare vill jag undersöka elevers och lärares syn på mobbning på deras skola och hur 

mobbning kan på bästa sätt förebyggas och hanteras. 

 

De frågeställningar jag finner relevanta för mitt syfte är följande; 

1. Vad innebär mobbning för elever? 

2. Vilka former av mobbning förekommer på skolan? 

3. Hur bedrivs arbetet mot mobbning? 
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2 Litteraturöversikt 

Det här kapitlet är en övergripande litteraturöversikt om mobbning. Här tar jag upp nationell 

som internationell forskning om mobbning som fenomen, olika roller i mobbning men även 

skolans ansvar och det åtgärdande arbetet.  

 

2.1 Mobbning 

I svensk facklitteratur defineieras mobbning som en medveten och avsiktlig negativ handlig 

som sker upprepade gånger under en längre period. Det är ett begrepp som innefattar alla 

negativa handlingar i form av fysisk och psykisk misshandel, ryktesspridning förstörelse och 

fråntagande av ägodelar.2 I Norge och Finland definieras mobbning på det här sättet som 

nämnt. Mobbning är när det upprepade gånger sker negativa handlingar mot en elev.3 Det är 

vanligt att barn och ungdomar retas och slåss sinsemellan, och att det ibland blir slagsmål 

eller verbalt bråk mellan elever. Det här är inte mobbning. Även om det här beteendet inte är 

acceptabelt i skolan och det kan klassas som kränkande behandling, är det inte mobbning.4 

Mobbning är när en elev blir utsatt för kränkande handlingar av en eller flera andra personer. 

När de negativa eller kränkande handlingarna sker upprepade gånger och under en längre 

period är först då vi kan säga att det är ett mobbningsfall.5 I Sverige definieras mobbning som 

kränkande behandling. Det som menas med kränkande behandling är att en elev anses vara 

mobbad om personen känner sig kränkt. I Danmark säger man att våld och kränkande 

handlingar är mobbning oavsett tidsperspektiv.6 

 

I ett mobbningsfall befinner sig offret i ett underläge och mobbaren i ett överläge, per 

automatik innebär det en maktobalans. Med det menas att offret är maktlöst mot mobbaren. 

För att det skall klassas som mobbning skall det även vara maktobalans mellan de inblandade 

eleverna.7 Mobbning är när det är en maktobalans mellan individer som hamnat i en relation 

                                                      
2 Svensk facklitteratur, Beredskap mot mobbning- Stärkt skydd för barn och elever. Bättre redskap för skolledare 

och lärare, (2006), s.18  
3 Gun-Marie Frånberg, Mobbning i nordiska skolor- kartläggning av forskning om nationella åtgärder mot 

mobbning i nordiska skolor, (2003), s.29 
4 Dan Olweus, Mobbning bland barn och ungdomar, (1999), s.9 
5 Dan Olweus, Mobbning i skolan- vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.4f 
6 Gun-Marie Frånberg, Mobbning i nordiska skolor- kartläggning av forskning om nationella åtgärder mot 

mobbning i nordiska skolor, (2003), s.29 
7 Dan Olweus, Mobbning i skolan- vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.4f 
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där negativa handlingar tar sig i uttryck.8 Mobbning är våld som utövas av en grupp mot en 

enskild individ, i psykisk form som till exempel; isolering, exkludering, ryktesspridning eller 

elaka kommentarer. Den andra formen är fysisk mobbning och det kan vara allt ifrån slag, 

sparkar eller knuffar.9   

 

Mobbning kan alltså särskiljas i två olika former. Den ena är direkt mobbning, som då är 

öppna angrepp i form av fysisk våld. Den andra formen av mobbning är till skillnad från den 

direkta mobbningen svår att uppmärksamma då den är mer sluten och indirekt. Den indirekta 

mobbningen sker i form av isolering, utfrysning eller kränkande kommentarer.10 Mobbning 

kan man identifiera på två olika sätt; genom primära eller sekundära tecken. Primära tecken är 

att man uppmärksammar sådant som till exempel fråntagande av offrets ägodelar, slag eller 

sparkar. Dessa tecken är lättare att anknyta till att det kan vara en mobbningssituation då de är 

mer synliga än de sekundära tecknen. Sekundära tecken är inte lika tydliga som de primära, 

men som går att se förbindelser och anknytning till mobbning. Det kan till exempel vara 

isolering och utfrysning, håller sig till vuxna och lärare på skolan, tillbakadragen och blyg för 

att tala högt i klassen.11  

 

En fältstudie av Robert Thornberg har visat på resultat att elever använder begreppet 

mobbning även när de leker och skojar med varandra på ett retsamt sätt. Hans resultat visade 

på att eleverna uttrycker att handlingarna som i det här fallet är en lek, enligt eleverna uttrycks 

som mobbning fast det per definition inte är mobbning. Begreppet används alltså som en 

synonym för vissa former av lekar och skämt. Om det är en lek eller ett mobbningsfall skall 

man observera situationen efter vissa signaler. Det kan bland annat vara att man lägger märke 

till elevernas ansiktsuttryck eller röster. Om eleven/eleverna skrattar eller gråter i situationen 

kan man urskilja om det är ett mobbningsfall eller lek. Då skratt påvisar glädje och lek medan 

gråt visar på det motsatta. En annan sak man kan lägga märke till är elevernas relation efter 

den så kallade bråkleken. Om det var en lek från början och båda parterna var eniga om det så 

kommer de troligtvis att ha en god relation efter leken också. I en bråklek brukar den fysiskt 

starkare personen oftast göra sig till lite svagare för att det inte skall bli obalans i den så 

                                                      
8 Gun-Marie Frånberg, Mobbning i nordiska skolor- kartläggning av forskning om nationella åtgärder mot 

mobbning i nordiska skolor, (2003), s.29. 
9 Anatol Pikas, Så bekämpar vi mobbning i skolan,(1987), s.41f 
10 Dan Olweus, Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.5 
11 Ibid. s.40ff 
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kallade leken. I en mobbningssituation är inte det här vanligt då mobbaren oftast väljer att 

markera ännu mer sin position.12 

 

2.1.1 Mobbning ur elevens perspektiv 

I en undersökning jämfördes elevers uppfattning om mobbning med hur forskarna definierar 

mobbning. Där svarade eleverna att mobbning är generella trakasserier. Ett mindre antal 

elever menade att mobbning är fysiska trakasserier mot en annan individ och en ännu mindre 

antal menade på att mobbning är verbala trakasserier.13 

Yngre elever identifierar mobbning som elaka eller aggressiva beteenden. Yngre elever menar 

att mobbning är fysiska trakasserier och något som syns rent konkret som att exempelvis 

någon eller några elever är elaka. I jämförelse med äldre elever som kunde se mer komplexa 

samband med vad mobbning är. De kunde se samband mellan mobbaren och offrets 

personlighetsdrag och andra elevers påverkan i en mobbningssituation. Äldre elever kunde ge 

ännu en dimension på mobbning, som till exempel verbala trakasserier.14  

 

Eleverna svarade i en undersökning att mobbning berodde på yttre avvikelser. Som tidigare 

påpekats kunde det vara faktorer som fysiska utseendet, klädsel men även beteende. Oftast är 

det flera personer i grupp som utsätter en enskild person för mobbning. I den grupp som 

mobbar, är det alltid en som en slags ledare för gruppen. Gruppmedlemmarna är oftast 

negativt inställda till mobbning men vågar inte säga ifrån då ledaren för gruppen oftast verkar 

vara tuff.15 Orsaker till mobbning kan bero på personlighetsdrag, grupptryck och 

gruppmekanismer som påverkar och startar mobbningssituationer.16 En undersökning 

genomförd i USA pekar i sin tur på att mobbningen som uppstod berodde på offret. Det är 

mobboffret som inte vet vilka beteenden som är accepterade och vilka som inte är det. 

Eleverna menade att personer som blir mobbade får i princip skylla sig själva då de avviker i 

                                                      
12 Robert Thornberg. Det sociala livet i skolan- Socialpsykologi för lärare, (2006), s.230f 
13 Tracy Vaillancourt, Patricia McDougall, Shelley Hymel, Amanda Krygsman, Jessie Miller, Kelley Stiver, 

Clinton Davis, Bullying: Are researchers and children/youth talking about the same thing?, (2008), s.493 
14 Claire P. Monks,  Peter K Smith, Definitions of bullying: Age differences in understanding of the term, and the 

role of experience, (2006), s.811f, 816 
15 Antol Pikas, Så bekämpar vi mobbning i skolan, (1987), s.45f 
16 Ibid. s.50ff 
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något avseende. Mobbningen är då för offrets bästa, för att personen skall lära sig vilka 

normer som gäller på skolan.17 

 

En brittisk intervjustudie undersökte på en högstadieskola hur lärare och elever definierar 

mobbning. I studien deltog det 1820 elever och 225 lärare som frivilligt ställde upp. 

Respondenterna var blandade pojkar och flickor. Det var inte fokus på kön, utan på elever i 

allmänhet. Urvalet av elever utgick från elever som har rapporterat att de blivit mobbade och 

elever som gick sista året på högstadiet. Den andra nämnda urvalsgruppen valdes då forskarna 

hade som förväntning att de äldre eleverna skulle ha bredare kunskap och större förståelse för 

mobbning. Forskarna kom fram till att lärarnas definition av begreppet är att det handlar om 

misshandel i psykisk och fysisk form. Mobbarna låter offren göra saker mot deras vilja, blir 

slagna eller retade. Undersökningen visar att ryktesspridning eller fråntagande av ägodelar är 

något som förövarna utsatte offren för.18  

 

2.2 Mobbning: olika roller  

Vid en mobbningssituation finns det fler roller än bara mobbare och mobboffer. Den första är 

den som läggs mest tyngdvikt på och det är mobbaren själv. Mobbaren är den person som 

startar mobbningsprocessen och får med sig anhängare till stöd i den fortsatta 

mobbningssituationen. Anhängaren är en annan roll i mobbningssituationen, som i det här 

fallet kallas för assistent. En tredje roll som nämns är förstärkare som uppmuntrar mobbaren 

till beteendet. Dessa tre roller förstärker varandras beteende till att upprätthålla mobbning. 

Defender å andra sidan är emot mobbningen och står på offrets sida. En defender försvarar 

offret genom att uppmuntra den att inte bry sig om de andra. En defender försöker få 

mobbarna att sluta med handlingarna. Sedan finns det personer som kan se på en 

mobbningssituation utan att reagera. Dessa personer kallas för outsiders då de står utanför och 

inte vill agera. Offret är den som blir utsatt för alla negativa handlingar. Hur länge en 

mobbningssituation fortgår beror helt på hur många som är villiga att ingripa och vilka 

åtgärder man tar vid. Då många väljer att avstå och observera situationen utan att ingripa, 

                                                      
17 Björn Lindberg, Kristian Daneback, Odd Lindberg, Skolan- en arena för mobbning, (2002), s.87f 
18 Paul Naylor, Helen Cowie, Fabienne Cossin, Rita de Bettencourt, Francesca Lemme, Teachers and pupils 

definition of bullying,(2006), s.555 
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tolkas det som att mobbningen är en korrekt handling. Att inte ingripa är att indirekt acceptera 

situationen.  

 

Det finns en förklaring till alla dessa roller i en mobbningssituation och varför man väljer de 

olika rollerna. De som observerar, det vill säga outsiders, ingriper inte för att de är rädda att 

själva hamna i mobboffrets situation.19 Elever svarar i en studie som gjordes i USA att de tror 

med stor sannolikhet inte att mobbning kan stoppas om flertalet andra lägger sig i. De menade 

att offret kanske skulle må bättre om andra försvarade den i en mobbningssituation, men det 

skulle inte minska mobbningen för det.20 

 

Mobbarens status är hög, av anledningen att mobbaren har själv skapat den med sin 

personlighet från grund och botten. Mobbarens status höjs ännu mer då outiders sprider rykten 

att mobbaren är stark och att den ska man akta sig för. Assistent och förstärkare är osäkra och 

ängsliga som personer vilket skapar en inre oro att själva bli offer, därför stödjer de mobbaren 

så att de inte hamnar i offrets situation istället. På det sättet tillhör de en grupp och är säkra i 

sin roll vem om de kanske inte alltid gillar den.21 Elever som är osäkra på sin sociala roll i 

skolan är oftast de som inte hjälper till offret i en mobbningssituation då de är rädda för att 

hamna där själva. En annan anledning kan vara att de ser upp till mobbaren då den har en hög 

social status och vill därmed hellre hamna i det umgänget än att bli utstött. 22 

 

2.2.1 Mobboffer 

Det finns två olika typer av mobboffer. Den ena är ett passivt mobboffer vars karaktärsdrag är 

att individen är tystlåten, tillbakadragen och försiktig av sig. Det passiva mobboffret vågar 

inte ge igen mot mobbarna och har en väldigt låg självkänsla i jämförelse med elever i 

allmänhet. Den andra typen av mobboffer som är det provocerande mobboffret. Skillnaden 

mellan dessa elever är att det provocerande mobboffret tar mer plats då denne skapar mer oro 

runtomkring sig i och med personens koncentrationssårigheter, häftiga humör eller irritation. 

Provocerande mobboffer hamnar lätt i konflikt med andra just på grund av dess personliga 

                                                      
19 Björn Lindberg, Kristian Daneback, Odd Lindberg, Skolan- en arena för mobbning, (2002), s. 85ff 
20 Virpi Pöyhönen, Jaana Juvonen, Christina Salmivalli, Standing Up for the Victim, Siding with the Bully or 

Standing by? Bystander Responses in Bullying Situations, (2012), s.735f 
21 Björn, Lindberg, Kristian, Daneback, Odd, Lindberg, Skolan- en arena för mobbning, (2002), s.85ff 
22 Virpi Pöyhönen, Jaana Juvonen, Christina Salmivalli, Standing Up for the Victim, Siding with the Bully or 

Standing by? Bystander Responses in Bullying Situations, (2012), s.736 
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egenskaper som andra finner provocerande.23 Mobboffer är generellt sett svagare verbalt och 

psykiskt än jämnåriga kamrater. Den utsatta föredrar helts att inte vara med i leksammanhang. 

De väljer hellre att vara nära en vuxen på skolan, till exempel en lärare.24   

 

Beroende på mobbningssituationen har en studie visat att elever mer eller mindre villiga att 

tala om att de blir mobbade. Studien visade på att mindre än 50 procent av eleverna var villiga 

att tala om det för sin lärare. De föredrog att hellre att tala om det till föräldrarna eller till en 

nära vän. Mindre än 30 procent av alla elever som blev mobbade talade om att de blev utsatta. 

I samma studie menade eleverna att de som hade mest inflytande över att stoppa mobbningen, 

var varken vänner, klasskompisar, föräldrar eller syskon. Eleverna i studien var överens om 

att läraren hade mest inflytande för att sätta stopp för mobbning. 25  

 

2.2.2 Mobbare 

Mobbare till skillnad från mobboffer har en god självkänsla, är inte tillbakadragna, osäkra 

eller ängsliga. Andra faktorer som kännetecknar en mobbare är att deras inställning till våld är 

i större grad positiv i jämförelse med andra elever. De är ofta de populäraste eleverna på 

skolan vilket gör att många vill umgås med dem. En mobbare är aldrig själv när den mobbar 

andra elever. Personen har oftast efterföljare med sig som kallas för passiva mobbare. De 

passiva mobbarna är personer som till skillnad från mobbaren är mer osäkra och försiktiga. Ju 

högre upp i årskurs och ålder de kommer i desto mer sjunker mobbarens popularitet.26 

Generella tecken som kännetecknar mobbare är att de håller sig i bakgrunden och låter sina 

medlöpare sköta själva mobbningssituationen. De är också duktiga på att prata sig ur svåra 

samtal med lärare och andra vuxna på skolan.  

 

Det finns även skillnad mellan pojkar och flickor som mobbare. Flickor mobbar indirekt. Den 

indirekta mobbningen är svårare att upptäcka då den är mer diskret. Det kan vara allt från 

exkludering, prat bakom ryggen och ryktesspridning. Killar å andra sidan är mer direkta, där 

de går på någon som är fysiskt svagare än de själva.27  

                                                      
23 Dan Olweus, Mobbning i skolan- vad vi vet och vad vi kan göra,(2003), s.23f 
24 Ibid. s.43f 
25 Mitchell J. Dowling, Timothy A. Carey.  Victims of bullying: whom they seek help from and why: an 

Australian sample, (2013), s.803f 
26 Dan Olweus, Mobbning i skolan- vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.25f 
27 Ibid. s. 44ff 



9 
 

 

En studie har genomförts av forskare i USA om varför vissa elever mobbar andra. Bland 

annat visade resultaten att mobbaren eller mobbarna har ofta dåliga familjeförhållanden vilket 

gör att mobbaren utövar sin aggressivitet mot de som visar sig svagare än de själva. Mobbarna 

har en låg självkänsla. Den dåliga självkänslan döljer mobbaren genom att angripa andra. 

Mobbarens låga självkänsla är en av anledningarna till att de mobbar då de får en högstatus 

och därmed bekräftelse från andra elever. 28 Elever i en annan undersökning menade att de 

som kan stoppa ett mobbningsbeteende är lärarna. De har störst påverkan på elevernas 

beteende. Läraren är den vuxen som kan ändra mobbningsbeteenden genom att förebygga 

mobbning med olika pedagogiska metoder. 29  

 

2.3 Mobbning som grupprocess 

Mobbningsprocessen börjar med att elever testar varandras gränser, försvar, reaktion, humor 

och hur mycket personen i fråga står på sig. Här skiljer sig pojkar och flickor, då pojkar oftast 

även testar den fysiska förmågan att försvara sig medan, flickor är mer verbala och kaxiga. Då 

elever upptäcker varandras svagheter blir det roligt att fortsätta retas och töja på gränserna 

vilket gör att denna form av kränkande skoj eller lek sker upprepade gånger.30 Då eleverna 

förstärker varandras upprepade beteende leder det till att en gruppanda skapas och de negativa 

handlingarna får en positiv förstärkning. En mobbningsgrupp skapas då en grupp stödjer det 

här beteendet. Anledningen till att gruppen skapas är för att elever gärna vill känna 

samhörighet och ha en grupp som de tillhör. Speciellt i lägre åldrar då elever inte vill känna 

sig utanför. Att vissa väljer att stödja mobbaren förstärker mobbarens handlingar och bedövar 

mobbarens skuldkänsla när det uppstår en mobbningssituation, just för att mobbaren får 

bekräftelse av sina gruppmedlemmar.31 

 

Mobbning är en grupprocess vilket innebär att det finns en viss ram som innefattar att det 

finns en viss struktur och roller som de inblandade individerna förhåller sig till. I en sådan 

grupp känner individerna till vilken roll de har som gör att det går att redan i förväg förutsäga 

                                                      
28 Frisen, Ann, Jonsson, Anna-karin, Persson, Camilla. Adolescents’ perception of bullying: who is the victim? 

Who is the bully? What can be done to stop bullying?, (2007), s.754f 
29 Fekkes, M. Bullying: Who Does What, when and Where? Involvement of Children, Teachers and Parents in 

Bullying Behavior. Theory & practice, (2005), s.86 
30 Anatol Pikas, Så bekämpar vi mobbning i skolan,(1987), s.52 
31 Ibid. s. 56f 
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vem som skall göra och säga olika saker. Det här skapar en gemenskapskänsla och trygghet.32 

De elever som vill och har ett behov av att ingå i en sådan grupp är oftast de elever som har 

svåra familjeförhållanden. En elev som inte får bekräftelse hemma och har tuffa 

hemförhållanden blir tvungen till att leta upp det någon annanstans. Där finns anledningen till 

att dessa elever trycker ner andra elever som inte kan stå upp för sig själva. Elever som känner 

trygghet i en grupp med mobbare eller är mobbare själv är elever som är osäkra och rädda för 

att själva bli mobboffret. De drar ned någon annan för att själva inte hamna där. I kombination 

med att de får bekräftelse från andra håller de kvar vid det här beteendet.33  

 

Fokus läggs oftast på offret och offrets egenskaper som en individ som inte kan försvara sig. 

Som tidigare nämnt handlar det mer om gruppmekanismen med mobbare och åskådare. En 

mobbare som får med sig passiva anhängare känner sig ännu säkrare i sin roll. En mobbare 

framstår som säker och modig person, men det gör den för att den går i angrepp på någon som 

är fysiskt och psykiskt svagare och för att den personen inte har många som backup. De som 

blir mobbarens efterföljare är individer som är osäkra och ängsliga över sin sociala status. 

Som anhängare med mobbaren och känslan av att tillhöra en grupp känner de sig mer säkra på 

sin sociala status. Det här medför en trygghet. 34 

 

Studier har visat på om hur mobbning som gruppmekanism fungerar är att åskådare ser 

mobbaren som en modell. De ser mobbaren som förebild då den blir respekterad, får hög 

status genom att den har många vänner och ingen vågar säga emot då personen är stark och 

modig. Eleverna som ser mobbare som en modell eller mall för hur man skall vara för att bli 

respekterad och få hög status är de elever som känner att de inte hör hemma någonstans. De 

får se att mobbaren klarar sig genom dessa situationer och får så mycket respons. Det här 

skapar en social smitta. De neutrala eleverna stävar efter att tillhöra den grupp som framstår 

vara tuffa och modiga. De neutrala eleverna som en gång kände en viss empati för mobboffret 

förändras med tiden när dessa elever ansluts i mobbningsgruppen. Då det här blir 

systematiska ageranden tappar de empatikänslan. Elever som tappar empatin för mobboffret 

känner istället att mobboffret är ett offer av en anledning och att det beror på mobboffret själv. 

                                                      
32 Monica Fahrman, Mobbning, en skrift om utstötning,(1998), s.8 
33 Eva Larsson, Mobbad, det har vi inte märkt, (2000), s.55ff 
34 Ibid. s.55 
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Ju fler elever som ingår i en mobbningsgrupp desto mindre blir ansvarskänslan. Den delas upp 

mellan gruppmedlemmarna och skuldkänslorna suddas bort med tiden.35 

 

2.4 Skolans ansvar och åtgärder mot mobbning 

I den svenska skollagen står det att inget barn under sin skolgång och studietid skall behöva 

bli mobbad. Alla som arbetar i skolan skall se till att mobbning förebyggs och förhindras. 

Skolan har en skyldighet att föra ett handlingsprogram för att åtgärda mobbning.36 I den 

svenska skolan skall det finnas en handlingsplan för förebyggande syfte och ett 

åtgärdsprogram för hur mobbningssituationen stegvis skall utredas.37  

 

Åtgärder för att förhindra mobbning kan delas in i tre olika nivåer; skolnivå, klassnivå och 

individnivå. De åtgärder som sker på skolnivå är bland annat studiedagar för personalen på 

skolan. Där alla anställda, skolledning, lärare, pedagoger, kuratorer och skolsköterskor lägger 

upp ett åtgärdsprogram för hur de skall förebygga mobbning. Då det finns många vuxna på 

skolan som är närvarande för eleverna även utanför lektionstid som till exempel på rasterna 

förebygger det uppkomsten av mobbning. 38  

 

Viss forskning visar att det bara är en myt att mobbningen äger rum på grund av fysiskt 

utseende. Det är de inre faktorerna som är orsaken till att mobbning uppstår i kombination 

med hur skolledningen och skolpersonalen arbetar. Det är självklart svårt för läraren att 

uppmärksamma mobbning då den inte äger rum på lektionstid, utan oftast där lärare inte är 

närvarande. Därför är det viktigt att skolpersonal och skolledning visar nolltolerans mot 

mobbning.39 Det är vanligt att elever slåss, bråkar och kränker varandra. Skolans ansvar är att 

åtgärda sådana händelser och reda ut det med eleverna, för att det inte skall bli en 

mobbningssituation.40  I Danmark utbildas lärarna till att hantera elevbeteenden som skulle 

kunna orsaka mobbningssituationer. Man lägger stor vikt på att arbeta med elevers sociala 

beteenden för att förebygga mobbning. Genom att i början av skolgången öva barnens 

                                                      
35 Dan Olweus, Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s. 32ff 
36 Statens offentliga utredningar, Skolans ansvar för kränkningar av elever, (2004), s.124f  
37 Gunn Marie Frånberg, Mobbning i nordiska skolor- kartläggning av forskning om nationella åtgärder mot 

mobbning i nordiska skolor, (2003), s.40 
38 Dan Olweus, Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.52ff 
39 Dan Olweus, Mobbning bland barn och ungdomar, (1999), s.14f 
40 Statens offentliga utredningar, Skolans ansvar för kränkningar av elever, (2004) s.124f 
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samarbetsförmåga tränar man elevernas sociala kompetens och inlärningsstrategier. Det här är 

ett sätt att förebygga mobbning i framtiden.41  

 

Skolan måste enligt lag se till att förebygga och förhindra mobbning. Skolan som enhet måste 

ha en handlingsplan på hur de skall fullfölja lagen. Skolan måste ha rutiner för hur de skall 

arbeta mot mobbning. Det är i form av utvärdering av elevernas trivsel på skolan då man 

frågar både elever och föräldrar. Lärarna måste närvara även utanför klassrum för att det skall 

bli lärartätt även utanför lektionstid då man skall uppmärksamma elevernas beteende mot 

varandra.42 I Island involveras elever som föräldrar i förebyggandet av mobbning. Problemet 

ses inte bara som skolans och lärarnas ansvar. I Island finns det i alla skolor 

antimobbningsteam som är till stöd i mobbningssituationer. Stor vikt läggs i att involvera 

föräldrar och elever i hur arbetet mot mobbning genomförs.43 

På alla skolor skall det finnas en kontaktperson som eleverna kan vända sig till i 

mobbningssituationer. Som tar sig an situationen mer djupgående och tar fallet vidare. Skolan 

skall även ha en nära relation med föräldrarna genom att ha föräldramöte. Det här för att 

kunna ta reda på om det finns barn som blir mobbade i skolan men inte tagit upp det med de 

anställda. Vid uppkomst av mobbning kan lärarna lägga upp en handlingsplan för att starta en 

utredning.44  

 

Det är också viktigt att lärarna är eniga om hur de skall hantera mobbning som uppstår i 

skolan. De åtgärder som skolpersonalen tar vid skall vara kända för alla elever och lärare. Det 

gör att lärarna visar tydligt på sitt samarbete mot mobbning. Det här gör lärarna genom att ha 

en grupp lärare som samlas reglerbundet för att ta upp eventuella problem som uppstår i 

skolan. Lärarnas kännedom om mobbning och mobbningssituationer är viktigt för att 

förebygga mobbningssituationer.45 Finland är det nordiska landet som lägger stor vikt på att 

utbilda och fortbilda lärare för att kunna känna igen elevbeteenden som skulle kunna 

förorsaka mobbningssituationer. I Finland fokuserar man på skolnivå, samarbete och 

utbildning av lärare för att senare applicera det på klass- och individnivå. 46  

                                                      
41 Gunn Marie Frånberg, Mobbning i nordiska skolor- kartläggning av forskning om nationella åtgärder mot 

mobbning i nordiska skolor, (2003), s.37 
42 Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, (2014), s.24f 
43 Gunn Marie Frånberg, Mobbning i nordiska skolor- kartläggning av forskning om nationella åtgärder mot 

mobbning i nordiska skolor, (2003), s.38 
44 Dan Olweus, Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.56ff 
45 Ibid. s.58ff 
46 Gunn Marie Frånberg, Mobbning i nordiska skolor- kartläggning av forskning om nationella åtgärder mot 

mobbning i nordiska skolor, (2003) ,s.38 
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Den andra åtgärden sker på klassnivå. Åtgärderna på klassnivå sker på samma sätt som den 

första åtgärden på skolnivå, med skillnaden att det berör den enstaka klassen och inte skolan 

som helhet.47 Mobbningen kan förebyggas mycket utifrån klassnivån. Det här genom att 

klassen gemensamt bestämmer ordningsregler och hur elever skall behandla varandra. När 

eleverna får skapa ordningsregler tillsammans bildas en stark gemenskapskänsla. Ju mer 

barnen i klassen får skapa och göra saker som klass tillsammans desto starkare blir 

samhörigheten och riskerna för mobbning minskar.48 

 

Den tredje nivån är individnivån. Där handlar det mer om att man inriktar sig på mobbare och 

mobboffer. Där man försöker lösa situationen genom att inspirera dem med positiva 

reaktioner.49 Lärare måste vara beredda på att bemöta mobbarna då de har goda färdigheter i 

att prata sig ur situationer som är svåra. Mobbaren är oftast inte själv, de är oftast flera 

stycken som hänger ihop. Då är det viktigt att lärare och skolledning är snabba att ta vid 

åtgärder att mobbarna inte pratar ihop sig. Att hota med att ta med skolrektorn kan vara ett 

alternativ för att de skall förstå allvaret med mobbning.50  

 

Information till skolledningen är viktigt att de inblandade lärarna lägger fram, då det har en 

avgörande roll på hur arbetsprocessen kommer att verka. Om lärarna och skolledningen är 

överens över den handlingsplan som de har på sin skola så har de skapat ett förtroende för de 

inblandade eleverna och elevernas föräldrar. Annars finns det en fara att skolan och lärarna 

skuldbeläggs av elevernas föräldrar. 51 Det är även viktigt att lärarna dokumenterar allt som 

sker från början till slut av utredningen. Ifall elever och föräldrar skulle kräva skadestånd, 

vilket de har rätt till kan de inte stämma skolan då de har genomfört en utredning som de hade 

ansvar för.52 De inblandade elevernas föräldrar måste bli informerade om situationen. Det här 

genom att ha upprepade möten med både mobboffrets och mobbarens föräldrar. Om det inte 

sker en förbättring fortsätter man med de kontinuerliga mötena. Vid behov samlar man båda 

familjerna för att gemensamt komma fram till en lösning och allra främst komma fram till 

orsaken till mobbningen.53  

                                                      
47 Dan Olweus, Mobbing i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s, 52 
48 Helle Hoiby, Mobbning kan stoppas!, (2004), s.84f 
49 Dan Olweus, Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.52 
50 Ibid.s.75f 
51 Helle Hoiby, Mobbning kan stoppas, (2004), s.36 
52 Statens offentliga utredningar, Skolans ansvar för kränkningar av elever, (2004), s.125 
53 Dan Olweus, Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.77f 
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Föräldrakontakten är viktig vid mobbningssituationer då det kan förebygga missförstånd. De 

involverade lärarna måste informera föräldrarna om situationen innan lärarna pratar med de 

inblandade eleverna, det vill säga mobbarna och mobboffret. Den här kontakten och 

informationen till föräldrarna skall inte ske skriftligt då den skapar en formell stämning. Det 

är viktigt att det sker en muntlig kommunikation så att missförstånd i form av anklagelse och 

påhopp.54 

 

Mötet med mobbaren och medlöparna går ut på att de skall informeras åtgärderna som 

kommer att tas vid för att stoppa mobbningen. De skall även informeras konsekvenserna av 

deras handlingar. Då det finns bakomliggande orsaker till att en elev blir mobbare är det 

viktigt att de involverade lärarna eller någon annan från skolpersonalen ger den här eleven 

bekräftelse och beröm om förbättringar sker. Elever som utsätter andra för mobbning är i 

behov av bekräftelse Samma sak när det gäller medlöparna, samtalet med dem skall ske på 

samma sätt som med mobbaren då deras deltagande är av lika stor betydelse.55 

 

Vad gäller mobboffret är det viktigt att den får förtroende och tillit för lärarna och 

skolledningen. Till skillnad från mobbaren eller mobbarna är offret oftast en tillbakadragen 

och ängslig person. Det gör att personen i fråga ofta inte vågar tala om mobbningssituationen. 

Därför är det viktigt att mobboffret ges effektivt skydd från skolan.56 Vidare det som menas 

med effektivt skydd och förtroende är att lärarna är tydliga med att tala om för eleven att 

ingen kommer att få reda på vad de sagt, det skall behandlas anonymt.57  I värsta fall om 

situationen inte går att lösas får en av eleverna byta skola. Den här åtgärden har visat positiva 

resultat. Men för att det skall vara genomförbart måste alla tidigare åtgärder ha genomförts. 

Det här är den absolut sista utvägen. Den här åtgärden behöver tydlig planering med lärare, 

rektorer föräldrar och eleven.58

                                                      
54 Helle Hoiby, Mobbning kan stoppas, (2004) s.36f 
55 Ibid. s.54ff 
56 Dan Olweus, Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.77f 
57 Helle Hoiby, Mobbning kan stoppas, (2004), s.37 
58 Dan Olweus, Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra, (2003), s.84 
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3 Metod och genomförande 

Inom forskningen finns det två olika metoder som forskarna håller sig till när de vill 

undersöka ett forskningsproblem. Beroende på forskningsfrågor är kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder olika användbara. Forskningsmetoderna är verktyg för hur forskaren skall 

kunna undersöka det valda ämnet.59 En kvalitativ studie är relevant om man vill undersöka ett 

fenomen och förstå detsamma. En kvantitativ studie är mer relevant om man vill ta reda på 

hur vanligt förekommande ett fenomen är.60  

 

Jag har valt att utföra min studie med den kvalitativa forskningsmetoden. Vid en studie som 

kommer att bygga på tolkning, erfarenheter och egna reflektioner är det av större vikt lämpligt 

att använda sig utav den kvalitativa studien. 

 

3.1 Urvalsförfarande  

När forskare ska välja en forskningsgrupp för sin studie måste de göra ett urval av vilka som 

skall vara med i undersökningen. Inom forskningen finns det sannolikhetsurval, som innebär 

att man väljer ut slumpmässigt en grupp för sin studie, som därefter blir representativt för en 

hel population.61 I kvantitativa studier är det vanligt att använda sig utav sannolikhetsurval då 

forskaren är ute efter storskaliga undersökningar.62 Den andra urvalstekniken är icke-

sannolikhetsurval, viket innebär att forskaren väljer ut mer specifikt en grupp som skall delta i 

undersökningen. Till skillnad från sannolikhetsurval representerar inte icke-sannolikhetsurval 

en större population. Icke-sannolikhetsurval delas i sin tur in i olika typer; 

bekvämlighetsurval, innebär att forskaren väljer ut en grupp till sin studie där de har en lätt 

tillgång till. Den andra är kvoturval, som innebär att forskaren väljer ut den 

undersökningsgrupp som skall spegla en större grupp inom vissa kategorier, till exempel 

ålder, kön, eller etnisk bakgrund. Det tredje icke-sannolikhetsurvalet är snöbollsurvalet. 

Snöbollsurval innebär att forskaren väljer ut den grupp respondenter som är mest relevant för 

studien. För vidare undersökning väljer forskaren att utifrån det första urvalet leta vidare 

respondenter som är av relevans utefter det första urvalet.63  

                                                      
59 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (2006), s.69 
60 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (2010), s.32 
61 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), s.93 
62 Bruce L. Berg, Qualitative research methods for the social sciences, (2004), s.34 
63 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), s.114f, 117 
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Jag har genomfört min studie på två olika högstadieskolor. Mitt urval är bekvämlighetsurval, 

då jag har goda kontakter med personalen på skolorna. Jag tog kontakt med de skolor som jag 

på förhand visste att jag skulle få tillgång till. Nackdelen med bekvämlighetsurval är att 

forskaren inte väljer ut undersökningsgrupp utefter granden av relevans utan för att forskaren 

hade tillgång till den.64 I min undersökning var det av relevans att intervjua elever och lärare. 

Det spelar därför inte avgörande roll om valet av skolor var ett bekvämlighetsurval eller om 

jag valde skolor utifrån andra urvalsprinciper. På de utvalda skolorna har jag intervjuat två 

lärare som är delaktiga i arbetet mot mobbning och två elevgrupper med fem elever i varje 

grupp i vardera skolan.  

 

3.2 Datainsamling  

I min studie har jag använd mig utav intervjuer och fokusgrupper som datainsamlingsmetod. 

Intervju som metod kan vara både kvalitativ eller kvantitativ, beroende på vilket data 

forskaren behöver till sin studie. Den kvantitativa intervjun är strukturerad vilket innebär att 

frågeformulär forskaren har utformat skall vara exakt likadan för alla respondenter.65 Den 

kvalitativa intervjun skiljer sig från den kvantitiva intervjun då den inte är lika strukturerad. 

Den kvalitativa intervjun liknar mer ett vardagligt samtal, då respondenten diskuterar 

forskarens valda ämne utifrån sina erfarenheter och levda värld.66  

 

Det finns olika former av kvalitativa intervjuer. De vanligaste kvalitativa intervjuformerna är 

semi-strukturerad och ostrukturerad intervju. Den semi-strukturerade intervjun består av en 

intervjuguide som skall beröra vissa teman som är relevanta till studien. Forskaren får avvika 

från frågornas ordningsföljd och vid behov och tillfälle får forskaren ställa följdfrågor.67 

Intervjuguiden för de kvalitativa intervjuerna behöver inte vara identisk för alla intervjuer. 

Forskaren konstruerar en intervjuguide som skall kunna ge tillräckligt med underlägg för 

studiens syfte.68 Forskarens intervjufrågor får inte vara ledande så att respondenten inte får 

möjlighet att komma på egna svarsalternativ. Frågorna i intervjuguiden skall beröra de teman 

                                                      
64 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), s.114 
65 Ibid. s. 122f  
66 Steinar Kvale & Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun, (2009), s.39f 
67 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), s.301 
68 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (2010), s.71 
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som är i anknytning till studiens syfte, men under intervjuns gång kan forskaren vara beredd 

på att ordningen på frågorna kan förändras.69 

 

Ännu en form på en kvalitativ intervju är fokusgrupper. Fokusgrupp fungerar som en 

gruppdiskussion, där deltagarna på förhand resonerar kring ett givet ämne som bestäms av 

forskaren som också kan vara moderator under sammanträdet.70 Den här intervjuformen är en 

relevant metod om man vill studera gruppers åsikter om något ämne, speciellt om något ämne 

är av en mer känslig karaktär. Deltagarna kan avstå att svara på frågan om de inte vill dela 

med sig av sina erfarenheter och tankar.71 Ostrukturerade fokusgrupper styrs av 

respondenterna själva. Forskaren tilldelar en fråga som respondenterna får diskutera valfritt. I 

en strukturerad fokusgrupp styr moderator vilka frågor och ämnen som skall diskuteras.72 

 

I min studie har jag använt mig utav kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och kvalitativa 

strukturerade fokusgrupper. Semi-strukturerade intervjuer tycker jag var relevant för min 

studie då det är av intresse att ta reda på övergripade aspekter på mobbning och arbetet mot 

det. Det är inte av intresse av att göra någon statistisk undersökning eller en jämförande studie 

mellan skolor, elever eller lärare. Semi-strukturerad intervju använde jag mig utav när jag 

intervjuade lärare på skolan. Frågorna är öppna för att lärarna skulle få möjlighet till att få 

svara fritt utifrån deras erfarenheter. Då jag ställde öppna frågor var jag medveten om att 

utförligheten på svaren kunde variera, därav var jag även beredd på att ställa följdfrågor.  

 

Eleverna intervjuade jag i strukturerade fokusgrupper. Eleverna som intervjuades gick på 

högstadiet.  Fokusgrupper som metod fann jag mest relevant av den anledningen att eleverna 

gavs utrymme att diskutera fritt kring de ställda frågorna, samtidigt som jag kunde styra 

diskussionen ifall eleverna diskuterade saker som var irrelevant för studien. Frågorna för 

fokusgruppen var öppna, respondenterna gavs utrymme till att svara utförligt. Följdfrågor vid 

behov ställdes också. Den största fördelen med att intervjua elever i fokusgrupper var att det 

blev bra diskussion kring de frågor som ställdes. Det här gjorde att jag fick bra underlag till 

min studie. 

                                                      
69 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), s.305 
70 Victoria Wibeck, Fokusgrupper, (2010), s.11 
71 Ibid. s. 21f 
72 Ibid. s.57 



18 
 

3.3 Genomförande 

Bryman menar att platsen där intervjun kommer att äga rum måste noggrant väljas ut. 

Respondenten måste känna sig trygg och ostörd för att kunna vara fullt fokuserad på 

intervjun.73 Intervjuerna och fokusgrupperna ägde rum i skolmiljö i grupprum. Det var 

smidigast då det fick ske på plats där eleverna och lärarna befann sig. Intervjuerna och 

fokusgrupperna ägde rum i skolan då det känns tryggt för både elever och lärare. Det är en 

miljö där de vistas dagligen och känner sig därför mest bekväm i. Jag intervjuade fyra lärare 

och fyra fokusgrupper med ca 4-6 elever i varje grupp. Intervjuerna med fokusgrupperna 

varaktighet varierade. De varade mellan 25-40 minuter. Anledningen till att någon blev 

kortare och någon annan längre berodde på antalet elever, ju fler elever i fokusgrupp desto 

längre tid tog det. Det här då alla ville komma till tals och det blev bra diskussioner som jag 

inte ville avbryta. Jag lät diskussionerna fortsätta då relevanta ämnen till studien diskuterades. 

Lärarintervjuerna var någorlunda kortare. De kunde vara mellan 20-25 minuter. Vid 

lärarintervjuerna blev det inte större diskussioner och samtal som vid fokusgrupperna. 

 

Både fokusgrupperna och de individuella intervjuerna spelades in. Det här för att jag inte 

skulle missa några viktiga detaljer då det är svårt att få med precis allt när anteckningar förs. 

Jag talade om för alla respondenter att samtalen skulle spela in. Alla gav sitt samtycke. 

Bryman menar att det finns både för och nackdelar med att spela in intervjuer. Fördelarna är 

självfallet att det blir lättare att gå tillbaka och höra vad och hur det har sagts. Nackdelen med 

att spela in intervjuer är att det kan påverka respondentens svar. Respondenten kan påverkas 

av vetskapen att allt den säger spelas in.74 Wibeck menar på att sessionerna skulle kunna 

spelas in på video. Det här är ett bra alternative för forskare om respondenternas kroppspråk 

är viktig för analysen. Nackdelen med videoinspelning är som tidigare nämnt med 

ljudinspelning, att respondenterna kan känna sig obekväma.75 Jag använde mig endast utav 

ljudinspelning, då analys av kroppspråk inte är av relevans för mitt syfte. 

 

                                                      
73 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), s.306 
74 Ibid.  s.310 
75 Victoria Wibeck, Fokusgrupper, (2010), s.91ff 
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3.4 Bearbetning av materialet  

Fördelen med att spela in intervjuerna och sedan transkribera är att forskaren kan då gång på 

gång höra intervjuerna och få med alla detaljer som sagts under intervjun.76 Vid kvalitativa 

studier i form av till exempel observationer eller intervjuer är forskarens intresse att analysera 

och förstå respondenternas uppfattningar. Forskaren vill bland annat se om det finns 

upprepade beskrivningar eller om det går att hitta ett mönster i respondenternas svar.77 För att 

kunna finna mönster i respondenternas svar, måste all data kodas. Kodning genomförs genom 

komparativ metod som är trestegs-process. Första steget är att forskaren läser igenom allt 

material flera gånger för att försöka hitta liknade antydningar för att sedan i steg två sortera 

data som är relevant för studien. I det tredje steget organiserar forskaren data som hör till 

under samma kategori eller tema.78 Under kodningsprocessen vid intervjustudier är det 

transkriberade materialet som forksaren läser och letar efter nyckelord. Det forskaren gör vid 

kodning av material är att forskaren granskar om liknande begrepp eller förklaringar har 

nämnts och sorterar därefter materialet. Kodning av materialet ligger till grund för analys. När 

materialet analyseras, reflekterar forskaren över svaren den fick vid intervjuerna, jämför med 

varandra och kopplar de till de ursprungliga frågeställningarna.79 

 

3.5 Reliabilitet och validitet  

När en forskare genomför sin studie skall den tänka på om materialet är tillförlitligt. För att en 

forskare skall vara säker på tillförlitligheten skall materialet uppfylla kravet på validitet och 

reliabilitet.80 Validitetskravet innebär att forskaren verkligen har undersökt det som var av 

avsikt att undersöka.81 För att uppfylla validiteskravet i en kvalitativ undersökning strävar 

forskaren efter att veta hur och vad respondenten menar, tycker eller uppfattar.82  

 

Relibialitetskravet å andra sidan handlar om det material forskaren har fått fram är 

tillförlitligt. Med det här menas att forskaren har varit kritisk mot det insamlade materialet.83 

                                                      
76 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002,) s.310 
77 Merriam, S.B, Qualitative research in practice. San Francisco: Jossey-Bass, (2002), s.6f.  
78 Andrzej Szklarski, Qualitative research- a viable methological alternative in education. Issues in Early 

Education, 2(10), 9-19, (2009) s. 14f 
79 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002),  s.384 
80 Sven Hartman, Skrivhandlendning för examensarbeten och rapporter, (2003), s.43f 
81 Birgitta Kullberg, Etnografi i klassrummet, (1996), s. 54f 
82 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (2010), s.133 
83 Birgitta Kullberg, Etnografi i klassrummet, (1996) s. 54f 
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Tillförlitlighetskraven är svårare att redogöra för kvalitativa undersökningar än för 

kvantitativa. Det är för att kvantitativa undersökningar är mer mätbara i jämförelse med 

kvalitativa då man får en mer relativ och tolkningsbart material.84 Vid kvalitativa 

undersökningar måste forskaren därför visa på ett tydligt sätt hur det insamlade materialet har 

genomförts och bearbetats. Det här genom att exempelvis tala om och visa på hur eventuella 

följdfrågor har ställts och bifoga sin intervjuguide.85 För att stärka tillförlitlighetskraven i min 

studie har jag formulerat frågorna i min intervjuguide på ett sådant sätt att det finns en 

koppling till mitt syfte och frågeställningar. Validitetskravet har jag uppfyllt då fokus ligger 

på respondentens svar i relation till forskningsfrågorna. Relibiliatetskravet har jag uppfyllt då 

frågorna i intervjuguiden är precisa och formulerade på ett sådant sätt att jag skall kunna få 

med tillräckligt relevant material som besvarar mina frågeställningar. För att inte missa viktig 

data har jag transkriberat alla intervjuer och fokusgrupper. Trost talar om intervjuernas 

objektivitet. Då forskaren ställer följdfrågor skall den vara försiktig med att de inte blir 

ledande och därmed påverkar respondentens svar. Om sådan är fallet uppfylls inte 

tillförlitlighetskraven. Det här har jag också tänkt på, därför har jag bara ställt följfrågor i 

form av att respondenterna skall förklara vad de menar eller ge exempel på sitt uttalande.  

 

3.6 Forskningsetiska principer 

Vid genomförande av olika former av studier måste forskaren förhålla sig till ett antal 

forskningsetiska principer. Bryman skriver om fyra olika etiska principer som en forskare 

skall förhålla sig till. Den första är informationskravet som innebär att de som skall vara med i 

studien har rätt att veta vad syftet med undersökningen är, vad som förväntas av deltagarna 

och att deras deltagande är frivilligt. Det andra är samtyckeskravet, som innebär att 

deltagarnas vårdnadshavare skall ge ett godkännande att respondenten är med i 

undersökningen, om den är minderårig samt att respondenten styr själv i vilken utsträckning 

den vill delta. Konfidentialitetskravet är den tredje etiska principen som Bryman tar upp. Det 

innebär att de som är med i undersökningen inte kommer kunna identifierats i studien.86 Trost 

menar på att i en intervjustudie kan man aldrig säga att respondenterna är anonyma. Det är  

                                                      
84 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (2010), s. 133 
85 Ibid. s.134 
86 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metod, (2010), s.440f 
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dom aldrig då intervjuaren vet vilka respondenterna är. Men respondenternas identitet kan 

behandlas med anonymitet. Det vill säga att de inte skall vara identifierbara.87 Den sista etiska 

principen som Bryman belyser är nyttjandekravet. Den innebär att material som samlas in får 

endast användas i forskningssyfte och inte till något annat.88  

 

Jag har uppfyllt informationskravet då jag vid första kontakten talade om syftet med min 

studie och vad min avsikt var att undersöka. Respondenterna informerades också då jag innan 

intervjun vad tydlig med att informera att deras deltagande är frivilligt och att deras 

deltagande skall ske på deras villkor. Därmed har jag även uppfyllt samtyckeskraven. 

Eleverna som deltog i fokusgrupperna, var minderåriga och därmed behövde jag söka 

samtycke från vårdnadshavarna. Alla respondenters identitet kommer att sekretessbeläggas, 

det vill säga att de inte kommer vara identifierbara därmed skyddas deras identitet. Vilket 

innebär att konfidentialitetskravet är uppfyllt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
87 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (2010), s.61 
88 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metod, (2010) s. 440f 
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4 Resultatredovisning  

Det här kapitlet är min resultatredovisning av de individuella intervjuerna med lärare och 

fokusgrupper med elever. Jag har strukturerat upp resultatredovisningskapitlet utefter mina 

frågeställningar. Den första frågeställningen är endast elevperspektiv och det är under 

rubriken mobbningsfenomenet. Andra och tredje frågeställningen är både elev- och 

lärarperspektiv. Den andra frågeställningens resultatredovisning är under rubriken 

mobbningens uttryck och den sista frågeställningen är under rubriken förebyggande och 

åtgärdande arbete mot mobbning.  

 

4.1   Mobbningsfenomenet  

Samtliga elever i min undersökning svarade att mobbning är vanligt förekommande i skolan. 

En elevgrupp svarade att fyra av tio elever blir mobbade. En annan elevgrupp var enig om att 

i varje klass är det tre till fyra elever som utsätts för mobbning dagligen. Vad mobbningen 

beror på var samtliga elever eniga om att de som mobbar har svåra hemförhållanden. Den som 

utsätter andra för mobbning blir enligt eleverna slagen hemma och är osäker i sig själv. Elever 

som mobbar andra vill få uppmärksamhet.  

 

Mobbning är enligt eleverna något både psykiskt och fysiskt. Mobbning är när man utsätter 

någon för skada, allt ifrån fysiskt våld till att man tar någons ägodelar, hånar, fryser ut en 

person. De vanligaste ställena där mobbning sker är korridoren och skolgården. Där är det 

mest publik och få lärare. Mobbning är en fråga om hur man uppfattar retningar, lekar och 

skämt. Det är väldigt individuellt om hur man uppfattar vem som är mobbad eller inte då alla 

tar åt sig på olika sätt. Vissa elever kan ta illa vid om de blir retade eller om man skojar på 

deras bekostnad. Lekar av fysisk karaktär kan också vara en faktor till att vissa elever känner 

sig kränkta. Om två elever använder fysiskt våld mot varandra och kallar det för lek, är det en 

lek om eleverna är lika fysiskt starka. Om en elev får mer stryk än den andra, då är det 

mobbning.  

Om det är mobbning eller inte beror på hur eleverna handskas med det. Om mobbare utsätter 

någon för mobbning och den utsatte inte kan försvara sig då är det mobbning, då blir det 

kränkande det mobbarna säger. Det beror på vilken attityd eleverna har mot varandra när de 

säger kränkande saker. Om man kallar någon för något ful och alla skrattar åt det, då är det inte 
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mobbning. Men om personen är allvarlig när den säger något elakt till någon annan, då är det 

mobbning.89 

 

Eleverna menar att en person kan kallas för mobbad även om en kränkande handling sker en 

gång, allt beror på hur personen som blir utsatt uppfattar situationen. En kränkande handling 

kan till exempel vara allt ifrån att säga en elak kommentar eller gå på någon annan rent 

fysiskt. Första gången kan det vara skämt och lek men sedan kan det bli jobbigare. Det beror 

även på vilken attityd eleverna har mot varandra när de säger eller utför olika handlingar. 

Skämt är om personen inte tar illa upp, men om personen tar illa upp, mår dåligt och 

personens självkänsla blir dålig då är det mobbning. 

 

Om handlingarna är ömsesidiga mellan individerna, då är det enligt samtliga elever inte 

mobbning. Men om en person retar en annan och den andra inte försvarar sig då är det 

mobbning. Att någon är mobbad eller känner sig mobbad syns på deras kroppsspråk. 

Mobboffret har en dålig hållning, undviker ögonkontakt och håller sig undan alla andra 

elever. Samtidigt menar vissa elever att mobbning är svårt att uppmärksamma då vissa 

mobboffer ibland inte uttrycker sina känslor. De försöker att hålla en god och positiv attityd 

fastän de blir utsatta dagligen. Eleverna menar att offren som håller en positiv attityd lever i 

något hopp om att mobbningen skall upphöra om offret låtsas inte blir påverkad negativt.   

 

Men om en person blir kallad elaka saker och inte reagerar, då kommer den som säger fula ord 

sluta med det för personen tycket inte att det är lika roligt om den inte får en reaktion av något 

slag. Mobbning beror på hur stark man är i sig själv. Man måste våga säga ifrån eller ignorera 

tills mobbaren tröttnar.90 

 

Ingen kan veta om någon annan är mobbad, då det är bara den personen som blir utsatt som 

själv vet. Om en person känner sig mobbad eller kränkt då måste den säga ifrån för att 

mobbarna och andra eleverna ska veta om det. Eleverna är eniga om att det beror på personers 

självförtroende och självkänsla om hur de uppfattar lekar, skämt och retningar som kan vara 

av kränkande slag. En mobbare är inte alltid medveten om hur illa personen kan må, därför är 

det viktigt att stå på sig själv, säga ifrån och försvara sig. 

 

                                                      
89 Intervju 1, elev 
90 Intervju 1, elev 
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4.1.1 Mobbning och olikheter 

Mobbning är något kränkande. Elever utsätter varandra för kränkande handlingar om deras 

skolkamrater avviker på något sätt.  

 

Språkfärdigheter  

Bristande språkfärdigheter i det svenska språket kan vara en utlösande faktor till att en elev 

blir mobbad. Det finns elever vars modersmål inte är svenska och inte behärskar det svenska 

språket flytande i tal och skrift. Många elever som har ett annat modersmål är födda och 

uppvuxna i Sverige men det finns elever som relativt nytt lärt sig det svenska språket och det 

är dessa elever som kan bli utsatta för mobbning. Uttalet kan skilja sig åt mellan dessa elever, 

men även förståelsen och skrivfärdigheterna. Om elever som har lärt sig det svenska språket i 

sina senare år är en minoritet i klassen eller skolan kan de bli utskrattade och mobbade för de 

bristande färdigheterna. ”Alltså jag vet att några som skojar, drev med mig när jag sa fel ord. 

Dom överdrev faktiskt. Dom höll på när jag sa fel ord, då dom retade mig.”91 Andra elever 

som besitter språket väl finner det som ett nöje när någon annan elev inte kan uttala eller 

förstå det mest enligt dem grundläggande i språket. Eleverna mobbar varandra då genom att 

tillkalla den utsatte eleven för det ord den uttalade fel eller påpeka dagligen elevens bristande 

kunskaper.  

 

Fysiskt utseende och personliga egenskaper  

Elever i skolan kan bli utsatta för mobbning om de fysiskt avviker på något sätt. Det kan till 

exempel vara vikt och längd. Det här gäller endast om det finns en minoritet av elever som 

kanske är under eller överviktiga, längre eller kortare. Eleverna kan antingen kalla varandra 

för elaka saker på grund av avvikelsen eller använda våld. Oftast är det elever som har en 

större kroppsbyggnad som mobbar elever som är fysiskt mindre än mobbarna.  

 

Det brukar alltid förekomma att det är de tuffaste som mobbar. Sen är det dom spinkiga 

personerna som blir mobbade och tjocka ibland. Typ om det är någon som är kort i klassen och 

några är långa, då brukar de kalla varandra dvärg typ.92 

 

I skolan är det i princip tabu att inte våga stå upp för sig själv. Var och en elev måste i alla 

lägen våga försvara sig verbalt och fysiskt. Om man visar sig vara försiktig och försvarslös 

                                                      
91 Intervju 3, elev 
92 Intervju, 3, elev 
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finns risken att man blir utsatt för mobbning. Den som blir utsatt för verbala eller fysiska 

irritationer måste direkt säga ifrån för att inte bli mobbad. I en konflikt skall man aldrig 

ignorera andra personens handlingar då det kan bli värre med tiden. Man visar sig svag om 

man inte vågar säga ifrån. Eleverna menar att det är provocerande om en person inte kan stå 

upp för sig själv.  

Man måste säga till om man inte vill. Om man inte säger något, då vet inte mobbarna hur man 

känner sig, då tar dem det som skoj. Alla tror att det är skämt, därför är det bra att säga ifrån. Det 

hjälper att säga ifrån… Han har sagt åt dem, men de slutar inte. De fick prata med kuratorn då 

börja kuratorn prata med mobbarna. Så nu dom har slutat helt enkelt... Det kanske blir bättre i 

skolan, men det som händer efter skolan, ingen vet.93 

 

En elevgrupp diskuterade att elever testar varandras gränser. Det som framgick i diskussionen 

är att eleverna finner ett nöje i att reta varandra. Det här för att upptäcka elevers svaga 

karaktärsdrag för att sedan kunna på den bekostnaden reta eleven. Först börjar det som en 

konflikt och elaka retningar. Den som är svagast i konflikten blir mobbad. Är båda lika starka 

i konflikten kommer ingen att bli mobbad för då kan båda försvara sig. En konflikt med 

jämnstarka elever kan pågå under en obestämd tid. Eleverna utsätter varandra för retningar 

och hamnar i konflikter för att alla elever skall visa att de har pondus och kan försvara sig 

själva. 

Elever testar varandras gränser. Man vill inte vara med någon som är superkänslig. Det är kul att 

driva, men mobbning är när man vet någons gränser och använder det mot personen. Då är det 

mobbning.94 

 

Det är en stor skillnad enligt eleverna med att ständigt vara inblandad i småkonflikter med 

andra och att bli utsatt för mobbning.  

 

Etnicitet  

En intressant faktor som kunde leda till att eleverna mobbar eller retar varandra är etnicitet. 

Beroende på vart man kommer ifrån kan eleverna retas om elevens kultur och religion. Enligt 

eleverna beror det på vem det är som retas om ens etnicitet. Mobbad på grund av sitt ursprung 

anses någon vara endast om den personen är en minoritet. Det beror även på vem det är som 

mobbar. Eleverna menar att de kan skoja om varandras kultur endast om det är ömsesidigt. En 

                                                      
93 Intervju 3, elev 
94 Intervju 1, elev 
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elev som blir utsatt på grund av sin etnicitet klassas inte som mobbad enligt eleverna, om den 

eleven som blir utsatt försvarar sig.    

 

Om någon här kallar någon annan för självmordsbombare, då ingen bryr sig. Folk säger så till 

vissa här i skolan, bara för att dom har sett på tv att vissa bombar sig själva. Sen dom frågar om 

man är shia eller sunni muslim. Sen jag säger, jag bryr mig inte jag är muslim. Sen dom säger 

shia muslim slår sig själva och man kan bli mobbad för det. Om jag säger självmordsbombare 

till han, då han tar inte illa upp för vi kommer från samma land. Men om hon säger som kommer 

från ett annat land, jag bryr mig inte. Då jag kallar henne giraff eller pirat, men om någon som 

kommer som jag inte känner som säger självmordsbombare då jag kommer få flipp, då är det 

mobbning. Varför ska någon jag inte känner säga så till mig?95 

 

Den här diskussionen var intressant då eleverna inte ansåg att kränkande och kanske till och 

med rasistiska påhopp var mobbning. Anledningen till det här var för att eleverna kände att de 

har en så pass god relation och en gemenskapskänsla att de inte finner dessa uttalanden 

kränkande. Dock skulle det vara mobbning om någon utomstående uttalade samma sak.  

 

4.1.2 Mobbning och relationer  

Grupptryck   

Samtliga elever var eniga om att mobbning i sig beror på grupptryck. Mobbning sker sällan en 

mot en utan det är flera personer mot en enskild. Att mobba någon annan är som ett roligt 

tidsfördriv. Enligt eleverna vet inte mobbarna vilka konsekvenser mobbningen kan medföra 

för den utsatte personen. Mobbarna är personer som har ett behov av att visa sig tuffa och 

coola i skolan. De rör sig alltid i grupp. En mobbningsgrupp skapas då en elev upptäcker en 

annan elevs svagheter. Den eleven som upptäckte svagheterna får med de andra genom att 

motivera dem till att det kommer att bli roligt. Ingen elev i skolan vill vara utan kompisar och 

därför tackar man aldrig nej till att vara en del av ett gäng. Speciellt inte om det är en elev 

med en stark och självsäker personlighet.  

 

Det är grupptryck..eej bror kom vi ska gå och mobba den här personen för den vågar inte säga 

något. Förstår du såhär, för att komma med i gänget måste man gå och mobba. Mobbarna kanske 

får grupptryck. Deras vänner mobbar, sen de säger – din fegis, du vågar inte..då får man hänga 

med.. Ibland är det svårt att komma ut ur gäng där man är med i. Vad händer om man går ut ur 

                                                      
95 Intervju 4, elev 
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ett gäng?  Man kan bli förföljd eller mobbad av den där själva gänget. Varför blir det så? För 

dom säger varför vill du inte vara med.. Man blir kallad feg.96 

 

Elever som blir utsatta för mobbning får inte vänner lika lätt som någon som utsätter för 

mobbning. Skälet är att ingen elev på skolan vill umgås med ett mobboffer. Om det skulle 

vara så att man inte vill vara med och mobba då blir man utsatt själv av samma gäng som man 

är en del av. Anledningen till att man blir utsatt av samma gäng är för att man visar sig svag 

och sviker gruppen. Har man en gång gått med i ett gäng är det svårt att dra sig ut, enligt 

informanterna. 

 

Lojalitet  

Det som samtliga elever var eniga om är att man inte skvallrar på varandra. Elever som är 

åskådare för en mobbningssituation skvallrar inte till lärarna om att det pågår. Ingen vill ses 

som den som skvallrar. Om man skvallrar då blir mobbningen värre för den som är utsatt och 

den som berättar kan själv bli utsatt. Om man skvallrar blir man inte populär bland andra. 

Eleverna menade att om det skulle vara så att någon skvallrar och står för det kommer eleven 

inte att bli mobbad. Skvallrar man däremot till någon vuxen och inte erkänner det kan man bli 

utsatt för mobbning. 

 

Man vill inte vara golare. Ingen vill ta skit från golaren. Andra tror att det kommer gå över, så det är 

skitsamma. Men om man har golat och står för det då kan man få respekt för då visar man sig stark. 

Men om man har golat och inte erkänner det, då kan det ge motsatt effekt för man vågar inte stå upp för 

det.97 

 

Bekantskap  

Det framgick tydligt i intervjuerna hur viktigt det är att känna varandra. I fokusgrupperna kan 

man se att det är viktigt hur mycket eleverna umgås med varandra att det spelar en avgörande 

roll i vilken utsträckning mobbning kan sprida sig. En faktor som eleverna lyfter fram som 

viktig är den relation de har med varandra. Skämtsamma retningar kallar de inte för mobbning 

utan för skämt. Eleverna använder begreppet mobbad eller mobbning när dom skojar och 

retas med varandra, men handlingarna är långt ifrån det vad begreppet egentligen innebär.  

 

                                                      
96 Intervju 2, elev 
97 Intervju 1, elev 
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Skämt är överdrivet på vår skola. På andra skolor till exempel, skulle ta våra skämt som 

mobbning. På vår skola är det skämt. På andra skolor hade de tagit illa upp. På vår skola blir folk 

mobbade och hotade fast ingen tar illa upp. Men i andra skolor då tar det mer illa upp. Vad gör 

det annorlunda på den här skolan? Vi är vana vid det här, vi bor alla i samma område, vi umgås 

med varandra på fritiden. Vi känner varandra bra. Vi är vana med att kalla varandra sånt. Vi har 

en bra relation, vi träffas varje dag. Vi umgås hela tiden. Men om någon annan skulle säga så, då 

skulle vi ta illa upp. Då skulle vi gå på den personen.98  

 

Värt att lägga märke till att eleverna säger ”Men om någon skulle säga så, då skulle vi ta illa 

upp.” De pratar i vi-perspektiv och inte i jag-perspektiv. Det säger en hel del om hur nära 

eleverna står varandra och vilken relation de har, då de pratar om sig själva som grupp och 

inte enskild individ. I ovannämnda diskussionen framställs det tydligt att om eleverna har en 

god relation till varandra blir den så kallade mobbingen ömsesidig. Det mynnar inte ut till att 

bli allvarliga mobbningsfall. Eleverna var tydliga med att förklara i diskussionen att det är 

skillnad om det är någon utomstående som retas eller skämtar på någons bekostnad. Det här 

för att den personen inte har den relationen med den andra eleven som gör handlingarna 

ömsesidiga. 

 

Känner eleverna inte varandra så bra kan det bli missförstånd som mynnar ut till att det blir 

mobbning. Lekar, blickar kommentarer eller andra handlingar kan missuppfattas. Vissa elever 

är mer känsliga än andra och vissa elever gillar att retas mer än andra. Om det finns en stark 

samhörighetskänsla mellan eleverna i klassen och i skolan då blir inte retningarna och 

skämten lika allvarliga. Det här för att om det finns en stark gemenskapskänsla då känner sig 

ingen riktigt utpekad och utstött. Alla skojar, retas och leker mer eller mindre med alla i 

klassen.   

 

4.2 Mobbningens uttryck  

Lek 

Att barn och ungdomar leker och skojar med varandra är ingenting som är förvånande. Det 

har barn alltid gjort och kommer alltid att göra. Men det som urskiljer mobbning och lek är att 

vad som eleverna kallar lek inte alltid är en lek för motparten. De så kallade lekarna i form av 

knuffar, puttar och slag är inte på skämt utan en fråga om makt. Den fysiskt starkare personen 
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i sådana fysiska lekar vinner oftast vilket leder till att motparten far illa. Dessa former av lek 

brukar oftast urarta till att bli mobbningsfall. Det här för att det blir ett missförstånd mellan 

eleverna, där någon inte tål den fysiska leken på samma sätt som motparten. Själva syftet med 

lekarna, retningarna och skämten spelar en stor roll om det är mobbning eller inte enligt 

eleverna. Om två personer retas eller slåss på skämt från början kan det mynna ut i att det blir 

allvarligare. Om ingen elev säger till att den har fått nog då är det fortfarande på skämt oavsett 

hur brutalt det kan se ut och låta. Om den elev vid ett sådant läge säger ifrån och den andra 

eleven fortsätter då är det mobbning.   

 

De flesta fallen börjar som en lek som oftast är missförstånd, en lek som urartat till att någon blir 

illa berörd av en handling, någon som knuffas för hårt. Det är dom här lekarna som börjar med 

en knuff, någon slår för hårt. Det handlar om makt, vem som vinner eller förlorar i leken.99  

 

Pojk och flickmobbning 

Det finns en viss skillnad enligt de intervjuade lärarna på hur pojkar och flickor mobbar 

varandra. Pojkar är mer fysiska och våldsamma mot varandra än vad flickorna är. För killarna 

är det viktigt att visa upp för andra att de är starka. Pojkars sätt att mobba varandra kan man 

uppmärksamma då de oftast är mer högljudda när de retar varandra. Oftast är deras sätt att 

mobba varandra på mer synlig än flickornas vilket gör att den är lättare att uppmärksamma. Ju 

fortare den uppmärksammas desto snabbare kan man sätta stopp för den. Flickorna mobbar 

varandra på så sätt att de fryser ut varandra, pratar bakom ryggen och sprider rykten. Det här 

sker på plats i skolan men även på sociala medier. Då flickmobbningen oftast handlar om 

utfrysning, ryktesspridning och mobbning på nätet tar det längre tid att uppmärksamma den 

formen av mobbning.  

 

Bland tjejer är det oftast att man inte får vara med och att man blir utanför, viskar, håller på med 

sms, Facebook, medier och så vidare. Killar är mer hårdare, puttar på varandra, använder 

varandra som slagträd. Man puttar varandra på skoj fast det inte är skoj.100 

 

Nätmobbning  

En form av mobbning som har växt är nätmobbningen. Den här formen av mobbning är ett 

problem då den utsatte inte kan vara ifred från mobbarna utanför skolan. Mobbningen som 

sker i skolan fortsätter sedan via olika sociala medier. Eller så kan den starta på nätet och 
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vidare tas med till skolan. ”Vad som har… är det här med konflikter på internet som de tar 

med sig till skolan. Antingen startar det där eller så tar de med sig dem hem.” 101 Mobbning är 

något som alltid har förekommit i skolan och det finns alltid någon eller några i en klass som 

har blivit utsatta på ett eller annat sätt. I takt med den lätta tillgången till internet och sociala 

medier har det med åren ökat och allt fler elever använder det till att mobba varandra.  

 

Överallt kommer du se någon som blir mobbad... Det är en grej som alla ungdomar gör. Ibland 

händer det via nätet. Det är där det blir värre. Mobbarna blir alltid värst över nätet. Den personen 

som blir mobbad den gör ingenting, den som svarar blir mer mobbad man hotar den personen 

och så vidare.102 

  

4.3 Förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning 

Det förebyggande arbetet mot mobbning på samtliga undersökta skolor bygger på att skapa en 

stark relation och gemenskap mellan eleverna. Det här gör man genom att bland annat prata 

mycket med klassen om hur man ska vara mot varandra. Det finns även något som kallas 

elevskyddsombud och antimobbningsteam som är ansvariga för själva åtgärdsprocessen om 

mobbning uppstår.  

 

Värderingsövningar  

Den avsedda tiden för värderingsövningar brukar vara på klassens timma. Det är en ämnesfri 

timme som ägnas åt bara klassen. Lärarna styr upp någon aktivitet som ger eleverna möjlighet 

att umgås med varandra och läraren på ett mer avslappnat plan till skillnad från 

ämneslektioner. Värderingsövningar bygger mycket på att man talar om hur man skall 

behandla varandra i skola och klassen, men även på fritiden. Värderingsövningarna bygger på 

skolans värdegrund som bland annat handlar om jämställdhet, samanhållning och alla elevers 

lika värde. Övningarna kan vara olika etiska dilemman som läraren handplockar och låter 

klassen diskutera. Det kan även vara något som har uppstått antingen i klassen eller i skolan. 

Läraren väljer att diskutera händelsen i sin klass och försöker gemensamt komma fram till vad 

som är rätt och fel samt hur man skall vara mot varandra. Ett exempel som nämndes var 

språkbruket. Eleverna kan använda ett vulgärt och nedvärderande språk mot varandra. Då tas 
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det här upp i helklass och diskuteras. Lärare och elever diskuterar vilka konsekvenser det 

beteendet kan medföra om man använder ett sådant språk vardagligt.  

 

Vi jobbar med värderingsövningar…för att förebygga mobbning. Det gör vi på hela skolan fram 

till högstadiet. På högstadiet har eleverna något som kallas för mentorstid. Då använder vi den 

tiden till att göra några värderingsövningar med klassen. Då är det upp till varje mentor att göra 

det.103  

 

Lärarna har beskrivit en övning som kallas tröjan. Övningens syfte är att alla elever i klassen 

skall lyfta fram sina klasskompisars egenskaper. Det är viktigt att var och en elev skall kunna 

se något positivt hos sina klasskamrater. Lika viktigt är det att lyfta fram dessa egenskaper 

hos personerna. Varje elev får chansen att vid den här övningen se varje klasskompis och 

noga tänka efter personens goda egenskaper. På det sättet får alla i klassen en chans att se 

varandra och alla får en chans att bli sedda.  

 

Nu försöker vi sätta ihop en sak. Min kollega och jag. Den heter tröjan. Och då är det en lite 

längre grej man ska göra men vi gjorde den kortare nu och då handlar det om att varje elev har 

fått ett papper och så är det en tröja på och så har dom fått klippa ut tröjan och skriva sitt namn 

på mitten. Sen har också varje elev fått en klasslista. På den klasslistan ska dom skriva något 

positivt om sin klasskompis utom sig själv. Och så har jag och min kollega tagit i uppgift att vi 

skall skriva upp alla kommentarer som klasskamraterna har skrivit om varandra till var och en 

på deras tröja. Och sen skall vi klistra upp tröjorna på ett papper som vi sätter upp i vår sal där vi 

har vår mentorstid.104 

 

Hemlig kompis 

Ett sätt att skapa närmare relationer mellan eleverna är ett arbetssätt som heter hemlig kompis. 

Det går ut på att varje vecka blir eleverna utsedda till att vara en hemlig kompis i en hel 

vecka. Elevens uppgift är att vara extra snäll mot någon i klassen. Det kan vara allt från att 

hjälpa till på lektionerna, prata eller leka på rasten eller ge en komplimang. På slutet av 

veckan får eleverna gissa vem som var ens hemliga kompis. Läraren tycker att hemlig kompis 

är ett bra sätt att skapa närmare relationer. Eleverna blir i princip tvingade till att prata och 

vara extra omtänksamma mot sina klasskompisar och inte bara mot de som eleven dagligen 

umgås med. På det här sättet skapas det en god sammanhållning mellan eleverna i klassen 

vilket medför en positiv effekt för minskad risk för mobbningssituationer.  
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Vi har haft det här under hösten med hemlig kompis. Det kan man känna att det är lite 

förebyggande arbete. Då har varje elev fått dra en lapp under mentorstiden som om jag har 

dragit en lapp som det kanske står Robin. Nu har vi ingen Robin i vår klass så jag kan säga det. 

Så då ska jag vara hemlig kompis till Robin i en vecka. Så han får inte veta att jag är hans 

hemliga kompis utan jag ska försöka vara lite extra snäll. Tänka på honom lite extra, vad vet jag 

hålla upp dörren, säga vilken snygg tröja. Veckan efter så får dom gissa vem som var deras 

hemliga kompis.105 

 

Antimobbningsteam  

I skolorna där jag genomförde mina intervjuer hade de ett antimobbningsteam som tog hand 

om mobbningsärenden. Antimobbningsteamen har ett styrdokument som de utgår ifrån för att 

förhindra och åtgärda mobbning. De får lite extra tid för att ha regelbundna möten, mist en 

gång i veckan. De får även utbildning för hur man har hand om mobbningsärenden. Ett 

antimobbningsteam består av lärare från alla olika årskurser eller en blandning av 

elevassistenter, kuratorer, sjuksköterskor och lärare. Ett antimobbningsteam kan vara anonymt 

för eleverna för att eleverna inte skall veta när en från teamet kommer till ett klassrum och 

skall plocka ut den mobbade eller mobbaren. Det här för att hålla så låg profil som möjligt för 

att andra elever inte skall veta i vilket syfte en elev blir utplockad.  

 

Antimobbningsteamen får en anmälan på ett mobbningsfall av någon på skolan. Det kunde 

antingen varit lärare, elev eller förälder. Mobbningsärenden tas hand om på så sätt att de 

pratar först och främst enskilt med de som är inblandade. Först måste man ha information från 

den utsatte. Man talar aldrig om för varken eleven som utsätter eller som blir utsatt vem det är 

som har rapporterat fallet. Sedan jämförs elevernas versioner med den som har anmält om det 

stämmer. Lärarna undersöker om det inte är missförstånd eller någon enstaka händelse. Om 

det är en engångsföreteelse förhör man alla elever av den anledningen för att markera att 

skolorna inte tolererar den här typen av beteende.   

 

Vi tar tag i det även om det är en engångsföreteelse. Det är elevernas upplevelse som räknas och 

vi måste alltid lyssna på eleven. Det kan ju vara missförstånd eller en extra känslig elev. När vi 

har pratar med eleverna efteråt kontaktar vi föräldrarna och meddelar föräldrarna om samtalet 

och att det pågår en utredning.106 
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Antimobbningsteamet har enskilda möten med inblandade i mobbningen och deras föräldrar. 

Efter en eller två träffar med föräldrarna om situationen inte blivit bättre då har man samtal 

med alla inblandade elever och föräldrar tillsammans. Samtliga lärare berättade att det aldrig 

har gått så långt att de har behövt vidta större åtgärder än att ha mer än ett enskilt möte med 

de involverade elevernas föräldrar. Om situationen inte bättrat sig efter möten med föräldrar 

och elever då blir det möten med rektor som i sin tur får diskutera eventuellt klass eller 

skolbyte.  

 

Trygghetsenkät  

Enkätens huvudsakliga syfte är att undersöka om mobbning förekommer på skolan och i 

vilken utsträckning. Det enkäten även undersöker är vilka platser på skolan som är mest 

utsatta. Genom att ha en trygghetsenkät kan skolan stämma av om åtgärderna har gett positivt 

resultat eller om det behövs ännu mer utvecklade insatser. Den här trygghetsenkäten delas ut 

från antimobbningsteamet som finns på skolan och skickas ut till både elever och föräldrar. 

Alla får fylla i samma enkät. Eleverna fyller i den i skolan direkt och därefter samlar mentor 

för varje klass in det och skickar tillbaka till antimobbningsteamet. Föräldrarna får hem 

enkäten via sina barn som sedan skickas tillbaka till skolan. Enkäterna sammanställs av 

antimobbningsteamet som sedan får fram ett resultat om elevernas trivsel på skolan. Beroende 

på vad resultaten visar kan antimobbningsteamet komma fram med förslag och lösningar på 

hur de kan förbättra elevernas trivsel. Enkäten har visat många gånger att mobbning främst 

förekommer vid korridorerna, omklädningsrummen, skolgården och vid skåpen. 

Antimobbningsteamet försöker gemensamt komma fram till lösningar som ska minska 

riskerna för mobbning på dessa utsatta platser. Bland annat har de samarbetat med lärarna och 

skolledningen genom att öka lärartätheten på utsatta platser och att ha både manliga och 

kvinnliga gymnastiklärare som vid behov kan komma till omklädningsrummen.  

 

Eleverna fyller i en trygghetsenkät där dom får svara på ett visst antal frågor. Den enkäten 

sammanställs sen... Elevernas föräldrar också får hem enkäterna, men däremot får vi ett stort 

bortfall, de skickas sällan in. Eleverna gör sina enkäter här, men föräldrarna kan vi inte tvinga att 

skicka tillbaka.107 
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Elevskyddsombud  

Elevskyddsombudet består av två elever från varje klass ifrån varje årskurs. Dessa elever har 

som uppgift att vid uppkomst av mobbning meddela antimobbningsteamet eller någon annan 

vuxen på skolan som kommer ta fallet vidare. Elevskyddsombudet skall hålla utkik efter vad 

som kan förbättras på skolan bland elever och lärare för att minska riskerna för mobbning. 

Dessa elever har regelbundna möten med antimobbningsteamet där de diskuterar och kommer 

fram med förslag om vad som skulle kunna förbättras eller tillägas på skolan i förebyggande 

eller åtgärdande syfte. Då elevskyddsombudet består av elever så kan de på ett annat sätt 

inhämta information om vad andra klasskamrater vill förbättra på skolan gällande mobbning. 

Elevskyddsombudet är som skolpersonalens förlängda arm då de befinner sig bland sina 

klasskompisar på rasterna, omklädningsrummen, korridorerna och skolgården där 

lärartätheten är som svagast. På det sättet kan de reflektera över förbättringar som skulle 

kunna åtgärdas men även samtala med sina klasskompisar. Elevskyddsombudet har det som 

uppgift till skillnad från andra elever på skolan.  

 

Men sen är det ju såhär, att i varje klass har vi två elevskyddsombud som går på träffar varje 

termin där de får träffa personal från antimobbningsteamet. Elevskyddsombudet träffar teamet 

en gång i månaden och talar om stämningen och miljön i skolan.108 

 

Öppen miljö  

Ännu ett sätt att förebygga och förhindra mobbning är att eleverna skall kunna bli sedda av 

lärarna i princip hela tiden. Det här bland annat genom att bygga upp skolan på det sättet att 

det är öppna ytor och miljöer i form av exempelvis glasfönster i synnerlighet på ställen där 

eleverna umgås på rasterna. Även om en lärare har en lektion med en klass så kan läraren se 

vad som pågår i korridoren. Det är lättare på det här sättet att uppmärksamma den fysiska 

mobbningen, i form av slag, sparkar och knuffar. Den psykiska och verbala mobbningen är 

fortfarande svår att uppmärksamma men det är ändå ett sätt att förebygga någon form av 

mobbning.  

Det har man försökt att motarbeta på skolan i och med att den byggdes om så har man byggt 

stora fönster in till klassrummen och det är bland annat för att korridorerna inte skall vara mörka 

och undanskymda. Utan att man skall alltid kunna bli sedd. Man har byggt skolan att det finns 

ute i kafeterian en hylla med balkong och i fritidsgården. För att det finns alltid vuxna som kan 
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titta ner, det finns ögon överallt.  Här är det verkligen öppen miljö, så att eleverna inte skall 

kunna behandla varandra illa och smita undan i mörka vrån.109 
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5 Diskussion  

I det här kapitlet diskuterar jag resultatredovisningen med litteraturöversikten. Jag kommer 

även att diskutera och problematisera resultatet utifrån mina egna åsikter. Kapitlet är likt 

resultatredovisningskapitlet uppdelat efter frågeställningarna där varje rubrik i det här kapitlet 

är diskussion för varje frågeställning.  

 

5.1 Mobbning som fenomen och dess bakomliggande orsaker  

Mobbning är enligt eleverna nödvändigtvis inte upprepande kränkande behandling. Om en 

elev känner sig kränkt från första gången, då är det alltså mobbning. Olweus110 menar att det 

inte är mobbning om det sker en gång utan att de icke-accepterade handlingarna måste ske 

flera gånger för att det skall klassas som mobbning. Frånberg111 som har gjort en 

undersökning i Danmark menar på att någon form av kränkande behandling är mobbning 

oavsett om det sker en eller flera gånger. Resultatet i hennes undersökning i Danmark kan 

man se en tydlig koppling till mitt resultat. Resultatet i min studie visar att mobbning enligt 

eleverna är olika former av fysiska och psykiska kränkande behandlingar. Samtidigt framgick 

det i resultatredovisningen att mobbning som fenomen är väldigt komplext. Enligt 

resultatredovisningen är man mobbad endast om eleven känner sig mobbad. Det här är något 

som Frånberg understryker i sin undersökning. En elev som blir illa behandlad är en elev som 

är mobbad. De huvudsakliga anledningarna som framgår i min resultatredovisning till att 

elever utsätter varandra för mobbning är språket, fysiska utseendet, personlighetsegenskaper 

och etnicitet. Anledningen till att dessa egenskaper var dominerande var för att det fanns 

elever där deras egenskaper avvek på något sätt. Avvikelse enligt eleverna i min studie är den 

utlösande faktorn till att man blir utsatt för mobbning.  

 

Vilken form av avvikelse det är verkar inte ha någon större relevans enligt de resultat jag fått i 

min studie. Det som framgick i resultatet av eleverna var att minoriteter och elever som inte 

kan stå upp för sig själva blir mobbarens offer. Ett konkret exempel skulle kunna vara att en 

person som avviker fysiskt blir retad av andra i klassen eller skolan. Om den avvikande 

personen har en stark personlighet och kan stå upp för sig själv då är inte personen ett 

mobboffer. För som det framgick i en av fokusgrupperna handlar det om att finna varandras 
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svagheter och använda dessa emot en. Om det inte funkar är det inte längre intressant att reta 

någon. Enligt min uppfattning finner eleverna någon form av nöje i att reta varandra.  

 

Frånberg och även Olweus skriver att mobbning beror på maktobalans mellan två parter. Den 

ena parten befinner sig i ett överläge och den utsatte i ett underläge. Det är även det som 

eleverna i min undersökning menade. Det som spelar roll för om man blir mobbare eller offer 

är personens självkänsla och självförtroende. Den som hamnar i underläge i en situation där 

elever kränker varandra på ett psykiskt eller fysiskt sätt, är den person med lägre 

självförtroende och självkänsla. Per automatik blir den här personen ett mobboffer. 

 

Mobbning kan även bryta ut om elever missförstår varandra. Missförstånd kan ske i form av 

att lekar eller skämt missuppfattas och någon tar illa vid mer än vad de egentligen borde. 

Därför menar eleverna i studien att det är viktigt att man känner varandra bra då blir skämten 

och lekarna mer ömsesidiga och risken för att någon känner sig mobbad blir mindre.  

En koppling till Dowling och Timothys 112 studie kan jag se då eleverna i min undersökning 

menade att mobbning är svårt att uppmärksamma då alla mobboffer inte pratar om att de blir 

utsatta. Kroppsspråket kan dock ibland avslöja att det är någonting som inte är bra. Dowling 

och Timothy menar att mobboffer helst inte pratar med någon om deras situation. Om de valde 

att berätta det så var det till en nära vän eller föräldrarna. Det här trots att eleverna i Dowling 

och Timothys studie menade att lärarnas inflytande spelade störst roll till att få stopp på ett 

mobbningsfall. Det är viktigt att säga ifrån mobbaren och dess anhängare. Det här för att 

andra elever på skolan skall se det men även för mobbarna också. De kan inte alltid veta om 

de har gått överstyr eller om det fortfarande är på skoj.  

 

En intressant aspekt som Thornberg113 skriver om som jag finner en koppling mellan i min 

studie är att elever kopplar lekar och skämt till begreppet mobbning. Thornberg menade att 

bråklekar som har uttrycker det går att observera om det är på skämt eller inte. Det här genom 

att bland annat lägga märke till om det finns någon maktobalans känslomässigt eller fysiskt. 

Som det framgick i en av fokusgrupperna att skämt och lekar på skolan skulle ses som 

mobbning på en annan skola. Eleverna i den fokusgruppen menade att deras sätt att skämta på 

var socialt accepterat av dem, men om någon utomstående skulle skämta på samma sätt, 

skulle det inte accepteras. Eleverna är därmed medvetna om att deras sätt att leka och skoja på 
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kan vara mobbning, men då det är balans mellan dem psykiskt och fysiskt urartar det inte till 

mobbning.  

 

Lindberg m.fl.114 likt Pöyhönen m.fl.115 menar att elever oftast känner ängslan över att bli 

utstötta av mobbaren och dess anhängare. Därför väljer de oftast att stödja den gruppen istället 

för det enskilda offret. Mobbarens sociala roll i skolan är etta. Elever med hög social status i 

skolan blir inte mobbade utan det är oftast de som utsätter andra för mobbning. Här kan man 

tydligt se en koppling till min studie. Elever har ett stort behov av att vara omringade av 

kompisar. Det är av stor betydelse för elever att ha vänner och inte vara underlägsen andra. En 

elev som visar sig vara svag och inte kan försvara sig själv blir utsatt för mobbning av några 

andra elever. Det här på grund av att andra elever finner någon slags tillfredställelse i att visa 

sig dominerande och tuffa. Många känner oro och ängslan över att bli utsatta för mobbning 

därför föredrar många elever att vara delaktiga i ett gäng som mobbar.  

 

Resultatet i min studie visade även att elever kan bli utsatta för mobbning om de skvallrar på 

varandra. Elever som skvallrar på varandra och inte står upp för sin ståndpunkt blir mobbade. 

Om de som skvallrar står för de som sagt ger det motsatt effekt. Lindberg m.fl. skulle förklara 

en person som skvallrar som en defender. Då den personen står på sig själv och i den 

meningen skyddar offret. I och med att en defender försöker få mobbarna att sluta med deras 

handlingar är den personen tillräckligt säker i sin sociala roll vilket gör att den vågar och vill 

ingripa i situationen. Outsiders, är däremot inte självsäkra och skulle därför inte våga 

informera till någon vuxen på skolan om vad som pågår.  

 

5.2 Former av mobbning 

De olika formerna på mobbning som förekommer i skolan är bland annat lekar som urartar till 

ett mobbningsfall. Det här gäller som nämnt i intervjuerna lekar av fysisk karaktär. En 

slagsmålsduell där en elev är fysisk starkare än den andra visar på en maktobalans som senare 

blir en mobbningssituation. En elev befinner sig i underläge medan den eller dem andra som 

befinner sig i överläge tar tillfället i akt och fortsätter kränka personen. Som Olweus116 menar 

är det mobbning för att i den situationen utför man negativa handlingar mot en person som är 
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maktlös. Anledningen till att dessa lekar kan urarta menar Pikas117 beror på att elever ibland 

finner ett nöje i att kränka varandra på ett retsamt sätt. Dessa kränkande lekar blir ännu 

roligare om de får publik och förstärkning. Det som händer är att maktobalansen blir ännu 

tydligare. Då mobbarna får förstärkning och offret kränks ännu mer. Elever stödjer som nämnt 

i resultatet hellre mobbaren än offret då de är rädda för att hamna i underläge.  

 

Vaillancourt m.fl.118 studies resultat har visat att mobbning enligt eleverna är generella 

trakasserier. Eleverna i studien menar att alla former av provokationer eller nedvärderingar är 

mobbning. Här kan jag se en koppling till mitt resultat där det framgick olika former av 

mobbning och olika skäl till att elever mobbar varandra. Monks m.fl.119 diskuterar att äldre 

elever anser att mobbing som fenomen är något mer än bara negativa handlingar. Deras 

resultat i studien visar att yngre elever ansåg att mobbning bara var av fysisk karaktär medan 

äldre elever såg även andra egenskaper hos både mobbaren och offret. Resultatet i min studie 

visade liknande orsaker till mobbning. Eleverna i min studie såg att mobbningens uppkomst, 

karaktär och följder var komplext.  

 

Mobbning som fenomen kan man identifiera på två sätt enligt Olweus. Det genom primära 

och sekundära tecken. Primära tecken är mer av fysisk karaktär. Det kan exempelvis vara när 

barn knuffas eller leker. Sekundära tecken är av psykisk karaktär, det kan exempelvis vara 

utfrysning eller ryktesspridning. Man kan identifiera att mobbning förekommer genom att 

observera de primära eller sekundära tecknen. Mellan de primära tecken och lekarna ser jag 

en koppling mellan hur pojkar mobbar varandra. Sättet de mobbar varandra på är mer av 

fysisk karaktär. När flickor mobbar varandra är det mer av psykisk karaktär, det vill säga 

sekundära tecken är framträdande. De pratar bakom ryggen på varandra, fryser ut och 

exkluderar varandra från kompiskretsen.  

 

Det finns två olika former av mobbning enligt Olweus120; direkt och indirekt mobbning. 

Direkt mobbning är en form av mobbning som man snabbt kan uppmärksamma. Det här då 

den är mer synlig för de andra som till exempel olika fysiska trakasserier. Indirekt mobbning 

handlar mer om att kränka någon verbalt eller utesluta en person helt och hållet.  Även här ser 

jag en koppling mellan pojk- och flickmobbningen. Flickor mobbar varandra på ett indirekt 
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sätt vilket oftast är svårare att uppmärksamma. Pojkarna mobbar varandra på ett direkt sätt. 

Den direkta formen av mobbning är lättare att uppmärksamma. 

 

Nätmobbningen är indirekt. Det här då mobbning över sociala medier inte är lika tydligt 

märkbar som den fysiska formen av mobbning. Nätmobbningen är indirekt och psykisk. Det 

handlar om social exkludering, verbal kränkning och hot. Genom att man blir socialt 

exkluderad och isolerar sig själv från andra blir det svårare att tala om att man känner sig 

mobbad. Nätmobbningen är svårare att upptäcka då den främst sker utanför skolans ramar. 

Det är även på grund av att man håller sig för sig själv tills någon på skolan förhoppningsvis 

lägger märke till att det är någonting som inte stämmer. De följder som nätmobbning ger är de 

exempel Olweus tar upp som sekundära tecken om hur man identifierar mobbning. Här ser jag 

likheter mellan nät- och flickmobbning. Båda mobbningsformerna kan identifieras genom 

sekundära tecken och de är båda indirekta.  

 

5.3 Förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning i 

skolan  

Enligt den svenska skollagen har alla skolor som plikt att se till att alla elever känner sig 

trygga. Det är skolans plikt att se till att de har styrdokument och åtgärdsprogram ifall 

mobbningsfall uppstår. Som Olweus121 nämner skall det finnas åtgärder för att förhindra 

mobbning på tre olika nivåer. Här finner jag en koppling till skolorna jag undersökte. 

Skolorna förhindrar att mobbning på alla dessa tre nivåer. På skolnivå ser jag en anknytning 

till antimobbningsteam, elevskyddsombud och öppen miljö. Antimobbningsteamet är 

uppbyggt på skolnivå då det är blandad personal inblandat och regler de regler och 

styrdokument de förhåller sig till gäller för alla elever på skolan, oavsett årskurs. Som Olweus 

menar är det viktigt att eleverna skall ha vuxna på skolan som de kan vända sig till om de inte 

känner sig trygga. Men även elever som upptäcker mobbning skall kunna göra detsamma. 

Ansvariga lärare skall ha tydliga riktlinjer om ett mobbningsfall uppkommer. Jag kan se ett 

samband mellan Olweus och resultatet i min undersökning då lärarna hade styrdokument och 

fasta riktlinjer för hur de går tillväga när de tar hand om ett mobbningsärende.  
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Elevskyddsombudet är både skol-och klassnivå då det finns två representanter från varje klass. 

Dessa samarbetar med antimobbningsteamet. Elevskyddsombudet till skillnad från 

antimobbningsteamet är elever vilket underlättar att inhämta information direkt från eleverna, 

innan det har gått så långt. Även att ha en öppen miljö ser jag som åtgärd på skolnivå. 

Mobbning äger oftast rum där lärartätheten är som svagast. Genom att ha öppna ytor blir 

eleverna sedda på ett effektivare sätt än om det är slutna miljöer. 

 

Antimobbningsteamet och elevskyddsombudet kan eleverna vända sig till om de hamnar i 

någon mobbningssituation eller om de märker en sådan situation på skolan. Det här menar 

Olweus är väldigt viktigt att det finns ett mobbningsteam på skolan för att förebygga 

mobbning.  

 

Enligt Skolverkets allmänna råd122 måste varje skola utvärdera elevernas trivsel. Det här för 

att det är enligt lag förbjudet att elever skall känna sig kränkta i skolan. Det är skolans plikt att 

förebygga och förhindra mobbning. Genom att skicka ut en enkät till både föräldrar och elever 

på skolan och utvärdera deras trivsel så kan skolan förebygga och förhindra mobbning. Det 

här genom att lägga in mer resurser och förbättra där det förebyggande arbetet brister. 

 

På klassnivå försöker skolorna förebygga mobbning genom att ha olika former av 

värderingsövningar, hemlig kompis och tröjan. Som Hoiby123 menar är det viktigt att klassen 

gör saker ihop och stärker gemenskapskänslan. Det här för att ju mer de känner samhörighet 

med varandra desto mindre förekommande kommer mobbningsfall att vara. Det får jag även 

bekräftat i min undersökning då det framkom tydligt att bekantskap mellan eleverna är väldigt 

viktigt för hur man uppfattar och accepterar varandras sätt att vara. Ju bättre kännedom 

eleverna har om varandra desto mindre blir riskerna för missförstånd och mobbning. Övningar 

som hemlig kompis och tröjan ger eleverna tillfälle att se sina klasskompisar på ett annat sätt. 

Dessa övningar gör att eleverna öppnar upp ögonen för varandra på ett sätt som de vanligtvis 

inte skulle ha gjort. Genom att eleverna ges det tillfället kommer de till insikt om att var och 

en klasskompis har bra egenskaper. De kommer även till insikt om att klasskompisarna tycker 

detsamma om dem själv. En sådan övning tror jag öppnar upp ögonen allra främst för 

mobbare och mobboffer. Mobbare kommer till insikt om att man inte beröm om man är en 
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mobbare och populär på grund av det. Ett offer kommer förhoppningsvis till insikt att den har 

goda egenskaper och att dessa egenskaper är sedda.  

 

Jag tror att elever kommer sannolikt reta varandra. Det är något som tillhör barn- och 

ungdomen. Därför kan jag tycka att det är väldigt viktigt att lärare arbetar mycket med att ge 

eleverna chansen att lära känna och bli bekväma med varandra. Det läggs stor fokus på att 

förebygga och förhindra mobbning men det bör göras ännu mer. Antimobbnignsteam som 

tidigare nämnt besår av utvalda lärare eller annan personal på skolan. Jag tycker att all 

personal på skolan skall engagera sig i antimobbningsteamet. Det är enligt min mening inte  

rimligt att bara vissa lärare skall få extra tid och utbildning om mobbning. Mobbningen som 

sker i skolans ramar är lärarnas ansvar. Alla lärare på skolan skall vara ett antimobbningsteam 

och arbeta enhetligt. Det är därför viktigt att all personal på skolan är insatta för att lättare 

kunna upptäcka mobbning och förebygga det. Det är skolans plikt att fostra eleverna till goda 

samhällsmedborgare. Det kan även skapa en trygghet om man som elev vet att man i skolan är 

sedd och blir hörd av all personal. Då kanske tryggheten leder till att man vågar vända sig till 

någon vuxen i svåra situationer, framförallt om eleven vet att skolan tar det på allvar. Jag 

efterfrågar som de har i Danmark där alla lärare utbildas till att kunna hantera olika 

elevbeteenden som kan orsaka mobbning. Det här är något som saknas i den svenska skolan 

och även på lärarutbildningen.  

 

5.4 Vidare forskning  

Mobbning är ett stort förekommande problem i skolor. Det har gjorts mycket forskning kring 

området ur många olika perspektiv. Trots att man har kommit fram till hur man kan förebygga 

mobbning och många skolor använder sig av olika metoder går det ändå inte att förhindra 

mobbning helt och hållet. I min studie berör jag till en viss del om hur mobbning och 

relationer hänger ihop. Det jag skulle finna intressant att forska vidare om är fler möjliga 

åtgärder där barn i skolan får tillfälle att lära känna varandra bättre. En intressant aspekt skulle 

vara att undersöka om vilka metoder barnen skulle föreslå som de bästa för att minska risken 

för mobbning. Det är barnen som utför handlingarna och det är dem som vet bäst vad som 

skulle kunna förebygga mobbning mest effektivt. Ännu en intressant aspekt som skulle vara 

intressant att undersöka är det miljöer på olika skolor. Visserligen finns det en gemensam 

nämnare för de flesta, att mobbning beror på avvikelser. I olika skolor ser avvikelserna 

annorlunda ut. Det skulle vara intressant att jämföra olika skolor ur den synvinkeln för vad 
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som är avvikelser där och hur man skall jobba för att undvika att avvikelser eller minoriteter 

ses som något så kallat attraktivt för vissa elever att påpeka på ett kränkande sätt.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide för lärare 

 
1. Hur skulle du säga att elever mobbar varandra? 

-Har du märkt av något sådant på er skola? 

 

2. Vilken skulle du säga är den vanligaste mobbningssituation?  

- Vad gör ni då? 

- Vad gör eleverna då? 

 

3. Hur arbetar ni med att minska risken för mobbning? 

-Elevinflytande  

-Föräldrarinflytande 

-Lärarinflytande 

-Styrdokument 

 

4. Vad brukar ni göra om mobbningsfall uppkommer? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för elever  
 

1. Mobbning är ett fenomen som har pågått länge i den svenska skolan. Hur vanligt 

förekommande tror ni att det är med mobbning?  

-Vad tror ni att det beror på?  

 

2. Hur skulle ni förklara vad mobbning är?  

 

3. Vart går gränsen mellan skämt och mobbning?  

 

4. Hur mobbar elever varandra?  

 

5. Mobbar elever varandra på er skola? 

-Hur gör dom det?  

 

6. Hur hanterar lärarna i er skola en mobbningssituation?  
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Bilaga 3  
 

Vårdnadshavarens samtycke för elevens delaktighet i en 

undersökning om mobbning. 
 
Hej! 

Mitt namn är Dzeneta Gradisic. Jag är lärarstuderande på Linköpings Universitet. Jag skriver 

mitt examensarbete om hur elever uppfattar mobbning. Eleverna skall diskutera i grupp om 

mobbning i allmänhet. Min fråga till er som vårdnadshavare är om ditt barn får delta i min 

undersökning? 

 

Alla elever är självklart helt anonyma i undersökningen. Varken kön, ålder eller skola är 

relevant för min undersökning, därmed är eleverna helt och hållet anonyma i uppsatsen.  

 

 

 

 

Tack på förhand! 

Dzeneta Gradisic  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar önskas senast den 3/12 

 

Om ni har frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig på; 

Mail: Dzegr359@student.liu.se 

Mobil: 076-212 15 47 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, jag samtycker att mitt barn får vara med i 

undersökningen____________________________________ 

 

Nej, jag samtycker inte att mitt barn får vara med i 

undersökningen____________________________________ 

 

mailto:Dzegr359@student.liu.se

