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Abstract 

 
Ann-Catrin Strömberg 

Mobbning 
Varför mobbar man och varför blir man mobbad? 

Bullying 
Why do people bully and why are people bullied.                                          Antal sidor: 38 
____________________________________________________________________________                        

I Lpo 94 står det att skolan ”skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 
för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”(Lpo94, s.3). Syftet 
med denna uppsats var att undersöka mobbning och varför man mobbar och varför man blir 
mobbad. Jag vill genom detta arbete hitta svar på hur man kan arbeta för att förhindra och 
stoppa mobbning och vilka lagar man kan använda sig av för att stoppa mobbning. Mobbning 
kan drabba vem som helst och när som helst och den har alltid funnits (Björk, 1999). Syftet 
var också att få mera kunskaper om likabehandlingsplanen och mobbningsteamen som ska 
finnas på skolorna. Metoden som jag har arbetat efter har varit en kvalitativ forskningsmetod. 
De semistrukturerade intervjuerna och enkäterna har sammanfattats  och därefter har 
resultaten analyserats och satts i relation till litteraturgenomgången. Undersökningen visar att 
många barn inte är medvetna om att det ska finnas en likabehandlingsplan och ett 
mobbningsteam på skolan. 
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1 Inledning 

Enligt läroplanen för grundskolan (Lpo94) ska alla skolor i Sverige ha en fungerande 

likabehandlingsplan mot mobbning. I läroplanen står det att ” Skolan skall främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser 

till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”(Lpo94, s.3). På föräldramöten och på 

hemsidor omnämns oftast skolans handlingsplan och arbetssätt för det förebyggande arbetet 

mot mobbning. Utöver detta är alla skolor skyldiga, enligt skollagen, att behandla alla barn 

lika. 

 

Mobbning är väldigt svårt att få ett grepp om, därför är det viktigt att få en förståelse för vad 

mobbning är och vilka problem som mobbning kan ställa till med, för den enskilda personen.  

Mobbning har dock funnits länge men det var inte förrän på 60-talet som ordet mobbning 

användes för första gången av en svensk läkare vid namn Heineman och han beskrev 

mobbning som trakasserier (www.leymann.se, hämtat 080514). I början på 1970-talet började 

forskningen om mobbning i Sverige. Olweus (1994) är en av dem som har forskat mycket om 

just mobbning och hur den kan se ut och han menar att personen måste bli utsatt för negativa 

handlingar som upprepas för att det ska vara mobbning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

2 Syfte och frågeställning 

I detta kapitel kommer det en beskrivning om syftet med detta arbete, men även vilken 

problemformulering som kommer att användas i arbetet. 

  

2.1  Syfte  

Syftet med mitt arbete är att undersöka vad mobbning innebär och vilka personer det är som 

blir mobbade eller som mobbar andra. Detta för att kunna få en kunskap om mobbning och 

vilka olika metoder som kan hjälpa till i arbetet för att förhindra mobbning.  

  

2.2 Problemformulering 

De frågor som jag ska försöka besvara i mitt arbete är: 

 
o Vad är mobbning och vad innebär det för personerna som blir utsatta eller utsätter någon 

för mobbning? 

o Vad säger skolans lagar och styrdokument om mobbning? 

o Vilket är de tillfrågade elevernas och rektorernas förhållningssätt till mobbning? 

o Hur förebygger, upptäcker och följer man upp mobbning på de två skolorna? 

o Hur framställer man en likabehandlingsplan och hur kan ett mobbningsteam se ut? 
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3 Bakgrund 

Ordet mobbning kommer från engelskans ”mob” och det betyder ”pöbel”, ”folkmassa” och det 

kan i sin tur härledas från det latinska uttrycket ”mobile vulgus” och detta uttryck kan 

översättas till ”den lättrörliga, opålitliga hopen” (Nationalencyklopedin, s. 378).  

 
3.1 Allmänt om mobbning 

Under dessa rubriker kommer jag att försöka förklara vad som kännetecknar mobbning och 

vad mobboffer och mobbare har för kännetecken. 

 

3.1.1 Vad kännetecknar mobboffren?  

Enligt Olweus (1994) är de typiska mobbningsoffren oftast de som är mer ängsliga och osäkra 

än ungdomar i allmänhet, men de är också ofta försiktiga, känsliga och tystlåtna. De är också 

ofta övergivna och ensamma i skolan och har oftast ingen riktig bra kamrat i klassen. Utseende 

och klädsel kan vara en av orsakerna till den dåliga självkänslan och det är ofta något som 

används som ett medel i mobbningen. De inre egenskaperna är dock oftast de som avgör om 

någon blir mobbad eller inte.  

 
Enligt Olweus (1994) finns det två olika typer av mobbningsoffer, passiva och provocerande. 

Den vanligaste typen av mobbningsoffer, det passiva eller som man kan säga, det undergivna, 

kännetecknas ofta av att vara fysiskt svag och har ofta en dålig självbild. Därmed värderar 

mobbningsoffret sig själv och sin situation negativt. Det passiva mobbningsoffret är ängsligt, 

försiktigt, känsligt och tystlåtet, och vid angrepp drar offret sig tillbaka och börjar ofta gråta. 

Mobbningsoffret har oftast inte en enda riktigt god vän och känner sig övergiven av både 

vuxna och barn i skolan. Det är också vanligt förekommande att mobbarna skrämmer sina 

offer till tystnad.  

 

Till skillnad mot det provocerande mobbningsoffret är det passiva mobbningsoffret inte 

aggressivt och ogillar oftast våld. Det provocerande mobbningsoffret har ett häftigt 

temperament och är ofta oroligt och okoncentrerat. Dessa faktorer leder till att det lätt kommer 
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i konflikt med övriga elever. Det blir spänningar runt eleven och till slut kan större delen av 

och ibland hela klassen bli så pass negativt inställd till eleven att mobbning uppstår. Det 

provocerande mobbningsoffret är mindre vanligt än det passiva och problemen ser också 

annorlunda ut i klasser med provocerande mobbningsoffer (Olweus, 1994). 

 

 

3.1.2 Vad kännetecknar mobbaren? 

Mobbaren har ofta ett aggressivt beteende och då inte bara mot elever utan även mot föräldrar, 

lärare och andra vuxna. Detta i kombination med fysisk styrka och en positiv inställning till 

våld leder till att han/hon behöver ett offer. Mobbaren värderar sig själv positivt och vill gärna 

dominera. Mobbaren visar ofta liten medkänsla för offret och har i motsats till offret mindre 

ångest och osäkerhet än genomsnittet av eleverna. (Olweus, 1994) 

 

Den gamla tron på att mobbaren under ytan är ängslig och osäker har man nu förkastat. 

Däremot kan en grupp av mobbare innehålla både ängsliga och osäkra elever. Det är oftast de 

som kallas passiva mobbare eller medlöpare. De deltar bara i mobbningen och tar sällan själva 

initiativet till mobbningen. Det finns oftast en översittare i gruppen som initierar mobbningen 

och får medlöparna med sig (Olsson, 1998) 

 
Olsson (1998) menar att ”det inte räcker med ett offer och en översittare för att mobbning ska 

utvecklas”(s.24). Det krävs också medlöpare, alltså de som gör att mobbningen fortsätter 

genom att de initierar översittaren till att mobba.  

 
Mobbaren är väl medveten om att det är ett brott mot samhällets regler och normer när 

han/hon mobbar. Därför behöver han/hon ett motiv som rättfärdigar handlingarna. Dessa 

motiv finner mobbaren hos den mobbade och får därför en orsak till repressalier. Mobbaren 

tvingar fram en reaktion hos den mobbade genom att retas eller knuffas. Oavsett vilken 

reaktion det sen blir, såsom tystnad, gråt eller protest, tar plågaren det som motiv till fortsatta 

aggressiva handlingar. Då mobbning är ett antisocialt beteende kan detta ses i brottsstatistiken. 

Olweus (1994) har i en undersökning visat att ungefär 60 procent av de pojkar som var 
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mobbare i åk 6-9 senare dömts för minst en kriminell handling av domstol innan 24 års ålder. 

 

3.1.3 Hur ser man att någon är mobbad? 

Det finns ganska många sätt och tecken som gör att man kan upptäcka om någon blir mobbad. 

Det gäller att lärare och föräldrar är uppmärksamma på dessa tecken, så att de kan hjälpa den 

som är mobbad. 

 
Det finns en del tecken som är ganska lätta att upptäcka som till exempel: 
 
           Att föräldrar kan upptäcka mobbning genom att barnet kommer hem  

            med trasiga och sönderrivna kläder och förstörda böcker. Barnet kan  

            ha blåmärken, sår och skråmor som de inte kan förklara på ett naturligt  

           sätt, de vill inte gå till skolan på morgnarna och skyller på olika saker  

           för att slippa gå, till exempel att de har ont i magen eller huvudvärk.  

           Detta gäller även lärare att uppmärksamma om elever är hemma många  

           måndagar till exempel eller att de ofta sitter själva på rasterna.  (Olsson, 1998, s.29)  

 

Mobbningen leder oftast till att den mobbade får en negativ självbild och ser skolan som 

hotfull. Som skydd håller han/hon sig utanför gemenskapen i skolan och tyr sig i stället till 

yngre kamrater eller till lärarna och föräldrarna.  Den mobbade blir uppgiven och förlorar tron 

på sig själv och förnekar sina behov av social gemenskap, vilket kan leda till kommentarer 

som: 

 
         - Jag vill inte vara med de andra i alla fall. Jag vill hellre vara för mig själv.  

         - Det är ingen idé. Det är i alla fall ingen som bryr sig och jag bryr mig inte jag heller.               

           Det är bättre att vara sig själv (Höistad, 1994, s. 78). 
 

 
 
 Leymann (1986) nämner också några olika konsekvenser av mobbning. Den drabbade kan till 

exempel få kommunikationssvårigheter och försämrad självbild och anseende, men det kan 

även leda till uteslutning från sociala kontakter. Offret kan även få försämrad hälsa med till 
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exempel psykosomatiska besvär, huvudvärk, magont, migrän och sömnbesvär. 

 

3.1.4 Vem bestämmer när det sker mobbning? 

Om det inte finns någon som uppmärksammar hur eleven som blir mobbad mår blir det en 

bekräftelse för den som är mobbad att den är ett mobboffer. Denna känner sig sviken och blir 

även sårbar för fortsatt mobbning. Mobbaren får ett godkännande att det är tillåtet att fortsätta 

mobbningen eftersom ingen uppmärksammar vad som pågår (Höistad, 2001). 

 

Det är mobboffret själv som bestämmer om det är mobbning eller inte (Höistad, 1994). Det 

kan ibland vara svårt för en lärare att avgöra vad som är på skoj och när det är mobbning. Den 

elev som utsätts för ”skojandet” kan också på en direkt fråga från läraren svara att det är på 

skoj, speciellt om mobbarna är i närheten, och vågar inte säga att han/hon blir kränkt. 

Mobbning startar oftast som skoj men upplevs som negativt av den som utsätts för det (Høiby, 

2004).  

 

3.1.5 Statistik 

Enligt en undersökning av Olweus (1994) så är 15 procent eller ca 145 000 av eleverna i 

svensk grundskola inblandade i mobbningsproblem, antingen som mobbare eller som offer. 

Det är 47 000 elever som är inblandade i mobbning en gång i veckan eller mer och i lägre 

klasser utgörs ofta mobbningen av äldre elever. Av de flickor i årskurs 5-7 som blir mobbade 

är det mer än 60 procent som blir mobbade av pojkar.  Dessutom är mobbningen tre gånger så 

vanlig i åk 3 jämfört med åk 9. Det är tre gånger så många pojkar som flickor på högstadiet 

som uppgav att de mobbat någon elev.  

 

Enligt nyare statistik från SCB (www.scb.se, hämtat 080607 ) uppger 22 procent att någon i 

den egna klassen blir mobbad. Mobbningen är vanligare i högstadiet än i mellanstadiet och 

gymnasiet. 1 procent av eleverna uppger att de varje veckan är med och mobbar andra elever. 

SCB undersökning visar inte på några speciella skillnader mellan pojkar och flickor.  
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3.2 Vad finns det för olika sätt att utöva mobbning på? 

Detta kapitel kommer att behandla hur mobbning kan se ut och hur den kan yttra sig på olika 

sätt. Det finns många olika sätt som man kan mobba och bli mobbad på. 

 

3.2.1  Fysiska och psykisk mobbning 

Mobbning går att dela upp i tre olika typer. Coloroso (2004) och Höistad (2001) anser att det 

finns tre sorters mobbning, tyst mobbning/social mobbning, verbal mobbning och fysisk 

mobbning. 

 

 Den vanligaste typen av mobbning är också den som är svårast att upptäcka och det är den 

psykiska mobbningen. Den psykiska mobbningen sker ofta i det fördolda, alltså det sker en 

tyst mobbning, och detta anses vara en indirekt mobbning. Exempel på psykisk mobbning är 

utfrysning och isolering (Höistad, 2001). 

 

Den verbala mobbningen kan vara lättare att upptäcka, men så är inte alltid fallet då elakheter 

kan sägas med låg röst. Den här formen av mobbning kan bestå av ryktesspridning, men också 

av elaka och obehagliga kommentarer om frisyrer, kläder, utseende och alla möjliga fel som 

mobbarna kan hitta hos den utsatte (Höistad, 2001). 

 

Den fysiska mobbningen är lättast att upptäcka för den har synliga tecknen, som t.ex. 

sönderrivna kläder, försvunna saker och spår av slagsmål. Mobbarna använder sig ofta av slag, 

knuffar och sparkar. Detta kan ske både i skolan och på fritiden (Höistad, 2001). 

 
Flickor utsätts oftast för den verbala mobbningen, medan pojkar utsätts mer för den fysiska 

mobbningen (Olsson, 1998). Det innebär att den mobbning som pojkar utsätts för oftare är 

lättare att upptäcka, med tecken som slag, sparkar och knuffar (Höistad, 2001). Coloroso 

(2004) anser att den verbala mobbningen används lika mycket hos flickor och pojkar, men att 

den fysiska mobbningen används mer bland pojkar och att den sociala mobbningen är 

vanligare hos flickor. 
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 3.2.2 Mobbning via datorer och mobiltelefoner  

Med dagens tekniska utbud finns det många nya sätt som man kan utöva mobbning med, som 

datorer och mobiler. Många barn använder sig av mobiler och datorer när de sitter och chattar 

med sina vänner. Det är svårt för såväl föräldrar och lärare att få insyn i denna 

kommunikation. Därför bör föräldrar uppmana barnen att spara all kränkande kommunikation 

för att lättare kunna komma till rätta med problemen (www.friends.se, hämtat 080410). 

 

3.2.3  Var förekommer mobbning? 

Mobbning bland barn och ungdomar förekommer mestadels på skolan eller i skolans närhet, 

men det förekommer även på fritiden genom att barn i dag har datorer och mobiler. I låg- och 

mellanstadiet förekommer mobbning mest på rasterna (Sharp, 1996). Det sker inte så mycket 

mobbning på väg till och från skolan utan mobbningen sker oftast i skolan (Olweus, 1994). De 

flesta mobbar när inga vuxna finns i närheten och detta är enklast på rasterna då eleverna ofta 

är många och utspridda över ett stort område. Storleken på skolan har ingen betydelse utan det 

förekommer på alla skolor (Olweus, 1994).  

 
3.3 Hur kan mobbning upptäckas och vilka hjälpmedel finns det för att       

komma till rätta med mobbning ?      

Detta kapitel behandlar hur man kan upptäcka mobbning och vilka åtgärder och organisationer 

som finns till hjälp och stöd för skolan med arbetet mot mobbning. 

 

3.3.1 Hur upptäcker man mobbning? 

En elev som blir mobbad förlorar lätt tron på skolans personal och om inte mobbningen 

upptäcks kan detta leda till att den mobbade får en fast roll  som mobboffer. De som mobbar 

kan också känna det som att skolan godkänner mobbningen då den inte agerar för att stoppa 

den. Sedan Barn- och elevskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2006 (www.skolverket.se, 

hämtat 080330) måste alla skolor ha en likabehandlingsplan på skolorna, som tydligt visar hur 

de arbetar med att förhindra och förebygga mobbning.  
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Höistad (1994) betonar vikten av samarbete mellan skolan och hemmen. Med ett bra 

samarbete blir kontakten mellan hem och skola naturlig och kan tas snabbare och smidigare 

om problem uppstår.  

 

En ”jourtelefon” som sköts av en eller två ur ett eventuellt mobbningsteam ger eleverna 

möjlighet att anonymt ringa och prata med en vuxen, vars uppgift är att ha tid att 

lyssna. Telefonen kan även vara öppen för föräldrar (Höistad, 1994). 

 

3.3.2  Vilka åtgärder finns mot mobbning? 

En effektiv metod är att lämna ut enkäter till eleverna för att upptäcka om det förekommer 

mobbning (Lagermann, 2003). På detta vis kan eleverna vara anonyma och de kan berätta om 

det är någon som är utsatt för mobbning, men även om de själva är utsatta för någon 

mobbning. Trivselsamtal i pojk- och flickgrupper, där gruppen pratar om till exempel problem 

i klassen/skolan eller om etik och moral, kan ge signaler om hur läget i klassen är. Det är även 

viktigt att ha en positiv relation till föräldrar. De vuxna på skolan måste också vara vaksamma 

på till exempel raster för att kunna se om det förekommer någon slags mobbning (Olweus, 

1994). 

 

3.3.3   Mobbningsteam 

I ett mobbningsteam ska det finnas personal ifrån skolans olika delar, som skolledningen, 

lärare, städpersonal, vaktmästare, fritidspedagoger och skolhälsovården. Detta är bra för att få 

en helhetssyn på skolans elever. Genom att personerna i teamet ser olika sidor hos eleverna 

kompletterar de varandra. Detta gör att teamet får en kompetent och bra helhetssyn på 

eleverna. Teamets medlemmar måste vara konkreta och tydliga när de tar itu med problemen, 

men de måste även respekteras av eleverna och ha deras förtroende för att det ska bli en bra 

kommunikation. De måste även exakt veta vad som står i likabehandlingsplanen och hur de 

ska gå tillväga om det förekommer ett mobbningsfall (Höistad, 1994). 
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3.3.4   Kamratstödjare 

Det finns två olika metoder för att rekrytera kamratstödjare; antingen elever som går på skolan 

eller arbetslösa ungdomar som tidigare varit elever på skolan. Kamratstödjarens uppgift är att 

finnas på skolgården och korridorer och eventuellt ingripa i mobbningssituation, och alltid 

rapportera till mobbningsgruppen. Kamratstödjaren arbetar också till viss del förebyggande 

med att hjälpa in de som är utanför. Exempel på detta kan vara att hälsa på den som ingen 

brukar hälsa på eller att prata med den som är utanför. De kan även sätta sig bredvid de elever 

som sitter ensamma i matsalen (Höistad, 1994). De elever som ingår i gruppen  träffas och lär 

känna varandra innan de börjar som kamratstödjare. Mobbningsgruppen behöver givetvis 

träffas regelbundet och inte bara när det har inträffat något. Detta för att kolla av läget på 

skolan och dessa träffar kan även leda till att kamratstödjarna blir påminda om sin uppgift 

(Höistad, 1994). 

 

3.3.5 Friends 

Friends startade sin verksamhet 1997 i samband med att den nya lagen om mobbning trädde i 

kraft. Det är en stiftelse som arbetar för att förebygga och förhindra mobbning. Den startades 

av Sara Damber och är idag den största organisationen i Sverige som arbetar mot mobbning. 

Friends vill att alla barn och ungdomar ska vara trygga och slippa leva med en klump i magen. 

Deras budskap är att ”Alla har rätt till en vän!” och deras målsättning är att minska mobbning 

och kränkande behandling i samhället. Friends kan hjälpa till att utveckla långsiktiga 

handlingsprogram för skolor. Friends hjälper även till med att utbilda kompisstödjare, 

mobbningsteam och föräldrar. De åker också runt i Sverige och föreläser på skolor för att få 

skolpersonal och elever att ta ansvar och visa civilkurage mot mobbning (www.friends.se, 

hämtat 080410 ). 

 

3.3.6  BRIS 

BRIS står för Barnens Rätt i Samhället och är en ideell organisation som lever på 

privatpersoners och företags goda vilja. BRIS bistår barn som far illa och FN:s konvention om 

Barnets rättigheter är grunden för deras arbete. BRIS verkar som en länk mellan barn - vuxna 
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och samhälle - barn. Kärnan i BRIS verksamheten är Barnens hjälptelefon och BRIS-mejlen, 

där barn och ungdomar upp till 18 år anonymt kan få kontakt med BRIS när de behöver stöd 

från en vuxen. Vuxna kan också ta kontakt med BRIS genom BRIS vuxentelefon om barn, där 

kan de prata om frågor och problem rörande sina barn (www.bris.se, hämtat 080410). 
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4 Lagar och styrdokument 

En viktig del av skolans arbete för att förebygga mobbning är att veta vilka lagar som finns för 

att skydda barn mot kränkningar och mobbning. 

 

4.1 Vad säger lagstiftningen? 

Det finns ett stort antal konventioner, lagar och regler som ska se till barnens rättigheter. I 

följande avsnitt kommer en beskrivning av vad de olika lagarna, konventionerna och reglerna 

säger, men även vem som har ansvar för att de följs. 

 

4.1.1   Läroplanen Lpo94 

I läroplanen står det att det är rektorn som har ansvaret för att det finns en handlingsplan som 

ska förhindra mobbning bland elever, lärare och övrig skolpersonal. Alla som är verksamma i 

skolan skall ”aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper.” (Lpo94, s. 

13). Läraren skall ”tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den 

egna gruppen och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans 

normer och regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbetet.” (Lpo94, s.13). 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i 

skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser.” (Lpo94, s. 5) 

 

4.1.2   Skollagen 

I skollagen står det att ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja 

aktning för varje människas egenvärde samt respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall 

den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden”. (Skollag 1999, s. 

886) 
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4.1.3  Arbetsmiljölagen 

Eftersom skolan är en arbetsplats för eleverna gäller sedan 1990 Arbetsmiljölagen även 

eleverna i skolan. Det finns ett stort antal paragrafer som reglerar arbetsmiljön nedan följer två 

paragrafer ur föreskriften Kränkande särbehandling (AFS 1993, s.7) som är de mest relevanta 

för detta arbete. 

Paragraf 4: ” I verksamheten skall finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler 

och åtgärda sådana otillfredsställande arbetsförhållanden i samarbetet, vilka kan ge grund för 

kränkande särbehandling” 

Paragraf 5: ” Om tecken på kränkande särbehandling visar sig skall motverkande åtgärder 

snarast vidtas och följas upp. Därvid skall särskilt utredas om orsakerna till brister i samarbetet 

står att finna i arbetets organisation.” (BO, 1996, s. 5). 

 

4.1.4   FN:s Konvention om barnens rättigheter 

I FN:s konventioner är artikel 28 den som är mest relevant vid ett arbete mot mobbning och i 

den står det. ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet 

och i överensstämmelse med denna konvention.”(BO, 1996, s.6). För övrigt betonar 

konventionen 4 principer som ska gälla när man arbetar med barn och de är: 

 
o Beslut som tas ska vara för barnens bästa. 

o Att det är viktigt att lyssna på barnen. 

o Skydd för barnets liv och utveckling. 

o Barnens rätt att slippa bli diskriminerade. 

 

4.1.5  Barn- och elevskyddslagen 

Barn- och elevskyddslagen infördes den 1 april 2006. Syftet med denna lag är ett 

förtydligande av skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i 

skolan. De följande paragraferna är de mest relevanta.  
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Paragraf 6: ”Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till 

att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att 

främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra 

trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. 

Planen skall årligen följas upp och ses över.”  

Paragraf 7: ”Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall vidta 

åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan 

kränkande behandling. Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan 

kränkande behandling.”  

Paragraf 8: ”Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande 

ledningsfunktion eller annan personal får kännedom om att ett barn eller en elev i 

verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling i 

samband med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen eller den huvudmannen 

bestämmer utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen 

kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling.” (SFS,  

2006, s.67). 

 

4.1.6 Sammanfattning 

De flesta av dessa lagar och paragrafer har kommit till för att ge elever en bra arbetsmiljö i 

skolan. Skolan är elevernas arbetsplats och det är minst lika viktigt att de har en bra 

arbetsmiljö och kan känna sig trygga under sin skoltid. Rektorn har huvudansvaret för att 

dessa lagar följs inom skolan.  
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5 Metod 

Arbetet grundar sig på den kvalitativa undersökningsmetoden. Fördelen med att använda sig 

av en kvalitativ undersökning är enligt Bryman (2002) att detta kan leda till mera information 

och fakta. Den kvalitativa forskningsmetoden kan även leda till att man få en större inblick i 

de intervjuade personernas åsikter och syn.  

 

 Jag kommer att göra elevenkäter och intervjuer med två rektorer på två olika skolor, för att se 

vilket förhållningssätt till mobbning som finns bland dessa respondenter. Vidare kommer jag 

att titta på dessa två skolors mobbningsteam och likabehandlingsplaner.  

 

5.1 Metodval 

Jag har valt den semistrukturerade intervjun då det, enligt Bryman (2002), ger en större 

möjlighet att avvika ifrån intervjuguiden och ställa nya frågor som en uppföljning på de svar 

man får. Jag hade förberett en öppen frågemall som jag använde mig av under intervjun till de 

två rektorerna på de båda skolorna . På detta sätt kom jag närmare de personer som jag 

intervjuade, men jag kunde även ställa följdfrågor under tiden som intervjun pågick. Enlig 

Bryman (2002) kan man inte dra några generella slutsatser utefter denna metod, eftersom det 

enbart är några fåtal personer som har intervjuats. Det som är fördelen med denna metod är att 

man kan ha ett längre samtal och därmed få ett djupare svar.  

 

På de båda skolorna har fyra klasser på 87 elever i årskurs 5 svarat på enkäterna och samtliga 

elever i de fyra klasserna valde att vara med på enkätundersökningen. I de elevenkäter som 

utdelats valde jag att använda mig av slutna frågor, samt avslutningsvis en öppen fråga. Jag 

har också valt att hålla enkäten förhållandevis kort. Ett arbetssätt som, enligt Bryman (2002), 

minimerar bortfall.  

 

5.2 Genomförande 

I intervjun med rektorerna har jag valt att undersöka deras tillvägagångssätt vid mobbning, hur 

de gjort vid framtagandet av en likabehandlingsplan och dess innehåll och vad de har för 
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mobbningsteam. Jag kommer att  göra en jämförelse mellan de två skolorna.  

 

Jag har gjort en enkätundersökning i fyra klasser på två olika skolor i årskurs 5. Syftet med 

enkätundersökningen var att ta del av elevernas erfarenhet ifrån mobbning, men även få veta 

om de hade någon kunskap om skolans arbete mot mobbning. Eleverna har fått besvara 

enkäten med svarsalternativ och på en fråga skulle de svara med egna ord. Sammanfattning av 

svaren läggs på diagram(se bilaga C). Alla svaren kommer att sammanfattas och analyseras 

för att användas i en jämförelse mellan de båda skolorna. Sammanlagt var det 87 elever i fyra 

klasser som svarade på enkätundersökningen och det var ingen av respondenterna som valde 

att inte svara på frågorna.  

 

Min medvetenhet om den egna förförståelse till mobbning inom skolan, är att jag själv har 

blivit mobbad under min skoltid, och att detta kan spela in vid tolkningen av resultaten. 

 

5.3 Etiskt övervägande 

Innan jag gjorde enkätundersökningen gick jag ut med en förfrågan till föräldrar om de tillät 

att deras barn medverkade i en enkätundersökning. Jag informerade även om att svaren på 

enkätundersökningen var anonyma och de skulle användas till mitt examensarbete (se bilaga 

B).  

 

Det finns fyra huvudkrav som man bör följa när man gör undersökningar ( Bryman, 2002) 

Det första kravet man bör tänka på är Informationskravet, som innebär att man informera de 

berörda personer som är med i undersökning och vad syftet är med undersökningen. De ska 

även få veta att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta om de vill. Min förfrågan 

(bilaga 2) uppfyller detta krav genom att jag vid undersökningen talade om att det är en 

frivillig undersökning och att eleverna kunde avbryta undersökningen om de ville. Jag frågade 

givetvis först de ansvariga lärarna om de kunde tänka sig att deras elever deltog i min 

undersökning.  
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Det andra huvudkravet är Samtycketskravet och detta innebär att de som deltar i 

undersökningen själva har rätt att bestämma om de vill delta. Enkätundersökningen var 

frivillig och eleverna fick själva bestämma om de ville delta. 

Det tredje huvudkravet är Konfidentialitetskravet och detta innebär att alla som deltar i en 

undersökning ska behandlas med stor konfidentialitet. Eftersom min enkätundersökning var 

anonym finns det inga personuppgifter som andra obehöriga kan komma åt.  

 

Det fjärde huvudkravet är Nyttjandekravet och med detta menas att de uppgifter som jag har 

samlat in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål, d.v.s. endast till 

min undersökning.  

 

Dessa fyra huvudkrav har uppfyllts genom min förfrågan och genom min anonymitet i 

undersökningen. 

 

5.5 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa detta arbete om mobbning till två skolor för att 

undersökningsmaterialet ska vara rimligt för ett arbete av detta slag. På dessa båda skolorna 

har jag samtalat med rektorerna och sedan gjort en enkätundersökning till elever i årskurs 5.  
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6 Resultat  

I detta kapitel kommer jag att redovisa de resultat, som kom fram vid intervjuerna och 

enkäterna.  

 

6.1 Samtal med rektorer om likabehandlingsplan och om mobbningsteam      

6.1.1 Likabehandlingsplanen på skola 1  

Vid samtalet med rektorn på skola 1 (bilaga A) berättade respondenten att hon har det  yttersta 

ansvaret för att det ska finnas en fungerande likabehandlingsplan på skolan. Rektorn berättade 

hur de hade gått tillväga för att få en fungerande likabehandlingsplan och att hon hade utsett 

några av personalen till att ta fram ett förslag på en likabehandlingsplan. Personalen fick utgå 

dels ifrån den handlingsplan som redan fanns på skolan och dels efter skolans 

värdegrundshäfte. Därefter gick rektorn igenom det framtagna förslaget tillsammans med all 

personal på en personalkonferens, där alla fick diskutera förslaget och enas om hur 

likabehandlingsplanen skulle se ut. Därefter korrigerade rektorn likabehandlingsplanen efter 

de nya förslag som de hade enats över på personalkonferensen. Vid kvalitetsredovisningen 

varje år går man igenom likabehandlingsplanen för att uppdatera den om så behövs. På skolan 

arbetar man i varje klass med värdegrundsvärderingar. Det finns även pensionärer som arbetar 

som rastvakter som går runt på skolgården på rasterna. De har till uppgift att stötta och hjälpa 

eleverna, men även kunna samtala med eleverna.  

 

6.1.2 Likabehandlingsplanen på skola 2 

Vid samtalet med rektorn på skola 2 (bilaga A) berättade respondenten att det var hon som 

hade det yttersta ansvaret för att det skulle finnas en fungerande likabehandlingsplan på 

skolan. Rektorn berättade även om hur de hade gått tillväga för att göra en fungerande 

likabehandlingsplan och att de vid varje kvalitetsredovisning uppdaterar 

likabehandlingsplanen om det behövs. När beslutet togs om att alla skolor skulle ha en 

likabehandlingsplan var det en personalgrupp som tillsammans med rektorn, studierektorn, 

sjuksköterskan och skolpsykologen som satt ned och diskuterade fram ett förslag på en 

likabehandlingsplan. På en personalkonferens fick all personal resonera om förslaget och 
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komma med eventuella nya synpunkter om vad de tyckte skulle vara med i 

likabehandlingsplanen. Rektorn skrev ut likabehandlingsförslaget och därefter fick personalen 

som ett sista led godkänna likabehandlingsplanen. Vid kvalitetsredovisningen varje år går man 

igenom likabehandlingsplanen för att uppdatera den om det behövs. Även på denna skola har 

de pensionerade rastvakter som går runt på skolgården på rasterna. De har till uppgift att vara 

där för att se till att det inte händer något på rasterna. 

 

6.1.3 Sammanfattning  

I läroplanen står det att det är rektor som har ansvaret för att det finns en handlingsplan som 

ska förhindra mobbning bland elever, lärare och övrig skolpersonal. Alla som är verksamma i 

skolan skall ”aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper.” (Lpo94, s. 

13).  

 

Rektorn på båda skolorna har det yttersta ansvaret för framställningen av en fungerande 

likabehandlingsplan. Båda skolorna har använt sig av Olweus definition av mobbning ”En 

person är mobbad när han eller hon, upprepande gånger och under en viss tid, blir utsatt för 

negativa handlingar från en eller flera personer” (Olweus, 1994, s. 4). när de har börjat sin 

framställning till en likabehandlingsplan  

 

Båda skolorna har också samma värderingar i sin likabehandlingsplan, såsom att alla individer 

ska mötas med respekt, att alla ska få en möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar, att alla ska känna sig trygga och respekterade och att alla ska vara delaktiga i 

gemenskapen i skolan. De ska inte heller finnas någon rasism, homofobi, främlingsfientlighet, 

sexuella trakasserier eller diskriminering.  

 

Båda skolorna använder sig av pensionerade rastvakter som går på skolgården och ser till att 

det inte händer något, men även som ett stöd till barn som behöver prata med någon vuxen. 
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6.1.4 Mobbningsteam på skola 1 

Rektorn berättade att på en konferens hade de bestämt vilken personal som skulle ingå i 

mobbningsteamet på skolan och hur de går tillväga vid ett mobbningsfall. I deras 

mobbningsteam ingår skolsköterskan, rektorn, speciallärare, fem pedagoger och en 

skolpsykolog. De fem pedagogerna bestäms utifrån vilka personer som har nära kontakt med 

den utsatta eleven, som till exempel läraren och fritidspersonal. Vid ett mobbningsfall utgår de 

ifrån fem olika stegetapper och ifrån dessa etapper har de bestämt olika tillvägagångssätt vid 

mobbning eller kränkning. 

 

6.1.5 Mobbningsteam på skola 2 

Rektorn berättade att de på en konferens har bestämt vilka personer som skulle ingå i 

mobbningsteamet och hur de skulle gå tillväga vid ett mobbningsfall. I deras mobbningsteam 

ingår skolsköterskan, rektorn, skolpsykologen, speciallärare och eventuell personal som till 

exempel läraren och fritidspersonalen som har nära kontakt med eleven. Innan ärendet tas upp 

hos mobbningsteamet dokumenterar arbetslaget uppgifter om ärendet och det förs även en 

diskussion för att se vad som kan göras för eleven. I mobbningsteamet tas sedan ett beslut om 

hur man ska gå tillväga för att förhindra fortsatt mobbning eller kränkning. 

 

6.1.6 Sammanfattning  

Ett mobbningsteam bör bestå av personer från skolans olika delar. Detta för att de ser olika 

sidor hos eleverna och därigenom kompletterar de varandra (Höistad, 1994).  

 

Rektorn är den som har huvudansvaret för mobbningsteamet på de båda skolorna. På båda 

skolorna finns även skolsköterskan, speciallärare, skolpsykologen och elevens lärare alltid 

med i mobbningsteamet. De båda skolorna har däremot arbetat fram olika tillvägagångssätt 

vid mobbning genom att den ena arbetar efter ett femstegsprogram och den andra använder sig 

av arbetslaget och därefter går ärendet direkt till mobbningsteamet. Båda skolorna jobbar 

utefter Farstametoden vid ett mobbningsfall. Farstametoden grundtanke är att personalen i 

mobbningsteamet genom samtal ska få eleverna att förstå sina handlingar, skapa empati och 
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att de ska ta ansvar för sina handlingar. Uppföljning är en viktig del av Farstametoden. 

 

6.2 Enkätundersökning 

6.2.1 Skola 1 

Eleverna på skola 1 har svarat på alla frågorna i enkätundersökningen (bilaga 3). 80 procent av 

eleverna har svarat att de vågar säga ifrån om någon är dum mot dem. Nästan alla elever 

berömmer sina kamrater när de har gjort något bra. Mer än hälften av eleverna svarade att de 

ibland tog hand om kamrater som inte fick vara med. Hälften av eleverna har aldrig slagit 

någon kamrat, men däremot var det 10 procent som svarade att de hade slagit någon kamrat. 

Nästan hälften av eleverna har sett någon som blivit mobbad på skolan. 85 procent av eleverna 

har inte blivit mobbade någon gång, men däremot svarade 5 procent av eleverna att de varit 

utsatta för mobbning någon gång.  

 

Det var ca 80 procent av eleverna som inte visste att det fanns ett mobbningsteam på skolan 

och lika många visste inte att det fanns en likabehandlingsplan på skolan. På den sista frågan 

har de svarat med egna ord på om de visste vad som menas med mobbning. De flesta har 

svarat att det är när man retar, säger dumma saker, slår och är elak mot någon upprepande 

gånger. Någon har även svarat att om en person känner sig rädd för en person eller grupp, så är 

det mobbning. 

 

6.2.2 Skola 2 

Eleverna på skola 2 har svarat på alla frågorna i enkätundersökningen. 80 procent av eleverna 

har svarat att de vågar säga ifrån om någon är dum mot dem och 20 procent har svarat att de 

vågar ibland, men inte alltid. På frågan om de berömmer sina kamrater när de har gjort något 

bra har 63 procent svarat att de berömmer sina kamrater medan 17 procent har svarat att de 

gör det ibland.  På frågan om eleverna tar hand om sina kamrater som inte får vara med har 35 

procent svarat att de gör det och 50 procent har svarat att de tar hand om dem ibland. 61 

procent av eleverna har någon gång slagit en kamrat, medan 24 procent av eleverna att de inte 

har slagit någon kamrat någon gång. Mer än hälften av eleverna visste inte om de hade sett 
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någon bli mobbad på skolan. På frågan om de hade blivit mobbade någon gång svarade 67 

procent att de inte har blivit mobbade någon gång och 20 procent svarade att de hade blivit 

det.  

 

Det var däremot 90 procent av eleverna som inte visste att skolan hade ett elevrådsteam och 

det var lika många som inte visste att skolan hade en mobbningsplan. På den sista frågan har 

de fått svara med egna ord om vad som menas med mobbning. De flesta har svarat att om man 

blir slagen, retad och är elak mot någon upprepande gånger så är det mobbning.  Det är även 

några stycken som har svarat att om man hotar och slår någon person upprepande gånger så är 

det mobbning.  

                    

6.2.3 Sammanfattning 

Resultatet av enkätundersökning, när man slår ihop båda skolornas enkäter, visar på att båda 

skolornas elever är väldigt medvetna om mobbning och vad detta innebär. De är också väldigt 

duktiga på att berömma sina kamrater, men även på att ta hand om de kamrater som inte får 

vara med. Det är däremot många som har slagit sina kamrater någon gång. Det är över hälften 

av eleverna som har sett någon bli mobbad någon gång, däremot är det bara en fjärdedel av 

elever som säger sig ha blivit mobbad någon gång. Nästan alla elever, 80-90 procent är 

ovetande om att det finns mobbningsteam på de båda skolorna. Det var lika många elever som 

inte visste om att det finns en likabehandlingsplan på de båda skolorna. Däremot visste alla 

elever att blir man slagen, retad eller om någon är oshysst eller elak under en längre tid så är 

detta mobbning.   



 27 

 

Diagram 1. Resultat från skolornas enkäter.
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7 Analys 

I detta kapitel kommer en analys av resultaten från intervjuerna med respondenterna och av 

svaren från enkätundersökningen på de båda skolorna. Analysen kommer att kopplas till den 

litteratur som tidigare har diskuteras i arbetet. 

. 

7.1 Likabehandlingsplan och mobbningsteam 

Resultaten ifrån de båda skolorna visar att rektorn alltid har det yttersta ansvaret vid 

framställningen av likabehandlingsplanen. Vid intervjuerna med rektorerna så kom det fram 

att på båda skolorna, så har det enbart varit personalen som har varit med och framställt 

likabehandlingsplan. Höistad (1994) anser att personal, föräldrar och elever bör vara delaktiga 

i framställningen av likabehandlingsplanen för att all ska känna sig delaktiga, men även för att 

det ska bli en bra likabehandlingsplan mot mobbning.  

  

När man tittar på båda skolarnas likabehandlingsplan och när man jämför dessa, så har båda 

skolorna en definition av ordet mobbning. I likabehandlingsplanen har de också med en 

åtgärdsplan, för hur man ska agera vid ett uppkommet mobbningsfall både om det är en 

elevmobbning eller om det handlar om vuxenmobbning. Holm-Stålhand (2002) anser att en 

likabehandlingsplan ska innehålla en definition av mobbning och hur man agerar vid en 

uppkommen mobbning. 

 

Vid en jämförelse av åtgärdsprogrammet som båda respondenterna har med i sin 

likabehandlingsplan, så kan man se att det finns vissa likheter men även vissa olikheter i deras 

åtgärdsprogram.  Den ena respondenten har ett femstegsprogram som skolan utgår ifrån. Den 

andra respondenten använder sig av att först samla in fakta inom arbetslaget och därefter går 

ärendet vidare till mobbningsteamet. Båda respondenterna använder sig av Farstametoden, 

alltså de samtalar först med mobbningsoffret och mobbaren och försöker därigenom hitta en 

kommunikation och en lösning. Går inte detta så kopplar man in föräldrarna och försöker på 

detta sätt lösa den uppkomna situationen. Vid en fortsatt konflikt går det vidare till 

mobbningsteamet som diskuterar och försöker lösa konflikten. 
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Olweus (1999) anser att det är viktigt att man har ett åtgärdsprogram, där det finns inskrivet 

vilka regler som gäller på skolan. Vid en uppkommen mobbning ska skolan ha allvarliga 

samtal med den mobbade, mobbaren och deras föräldrar.  

 

Vid en jämförelse mellan skolornas mobbningsteam, så har båda skolornas rektorer 

huvudansvaret för arbetet i mobbningsteamet. Respondenterna har i princip samma 

grundpersoner i sitt mobbningsteam. De som alltid ingår i mobbningsteamen är sjuksköterska, 

skolpsykolog, rektor och den lärare som har huvudansvaret för eleven. Respondenterna 

förklarade att var och en som är med i mobbningsteam har sin roll i arbetet med mobbningen 

och att de alltid utgår ifrån deras likabehandlingsplans åtgärdsprogram. Höistad (1994) anser 

att alla som arbetar i mobbningsteamet bör ha en specifik uppgift i ett mobbningsteam och att 

de alltid ska utgå ifrån skolans likabehandlingsplan. Höistad anser också att det ska ingå 

personer från olika positioner på skolan och att de ska komplettera varandra för att kunna se 

olika sidor hos eleven. 

 

Respondenterna har också regelbundna möten för att få information om stämningen på skolan 

och detta tycker Höistad (1994) är väldigt viktigt. På båda skolorna arbetar de även aktivt med 

att förebygga och förhindra mobbning genom ett rastvaktssystem bland lärarna. Båda skolorna 

använder sig även av pensionerade människor som rastvakter. Respondenterna säger att barn 

ser ofta upp till lite äldre personer och kan i viss del se dem som mor- och farföräldrar. Olsson 

(1994) anser att den vuxnas roll på skolan är att vara goda förebilder för barnen och att se till 

att det inte sker någon mobbning eller kränkande behandling på skolan. 

 

Båda respondenterna arbetar för att ge eleverna en bra värdegrund och detta görs bland annat i 

klassrummen med kompissamtal varje vecka och enskilda samtal i flick- och pojkgrupper. De 

anser att arbetet med värdegrund har varit bra och att eleverna har tagit till sig detta. På den 

ena skolan har de även skickat ut ett värdegrundshäfte till eleverna, som föräldrar och eleverna 

gemensamt går igenom och därefter har föräldrarna fått skriva sin signatur på pappret. 
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7.2 Enkätundersökning 

Resultaten från enkätundersökningen på de båda skolorna visar vid en jämförelse att eleverna 

är väldigt duktiga på att berömma sina kamrater och ta hand om de kamrater som inte får vara 

med. Däremot kan man börja fundera på om det är på skoj eller på allvar, när man tittar och 

funderar över varför så många av eleverna har slagit en kamrat någon gång. Där skulle man 

kunna ha en diskussion i skolan om hur man ska arbeta vidare med denna problematik. Det var 

även en del elever som hade blivit mobbade någon gång och där ser man att enkäterna gör att 

eleverna vågar svara ”ärligt” i sina svar och detta är ju väldigt bra. Eleverna på båda skolorna 

visste vad som menades med mobbning och där kan man ju också se att arbetet med 

värdegrund och samtal om mobbning är väldigt bra. 

 

Det är noterbart att så få elever hade vetskap om att det finns en likabehandlingsplan och ett 

mobbningsteam på skolan. Skolan  behöver se över hur de kan förmedla informationen om 

likabehandlingsplanen och mobbningsteamet till eleverna på ett mer effektivt sätt.  

 

Genom att göra enkätundersökningar kan man få information om viktiga saker, som till 

exempel att eleverna på dessa båda skolorna hade dålig vetskap om att det fanns en 

likabehandlingsplan och ett mobbningsteam på skolan. Holm- Stålhand (2002) skriver att det 

är väldigt få barn som känner till eller har läst skolans handlingsplan.  

 

Lagerman (1994) anser att man kan få fram viktig information från eleverna, vid 

genomförande av enkätundersökningar och vid uppföljanden av enkätsvaren. De skriver också 

om att det inte behöver bli så mycket arbete med enkäterna, utan att det som är viktigast är att 

man läser igenom dem.  

 

7.3 Sammanfattning  

På de båda skolorna arbetar det mycket utifrån värdegrund, som etik och moral och hur man 

behandlar andra människor på ett bra sätt. Detta kan man se genom att eleverna är väldigt 

medvetna om sina kompisars välbefinnande. Däremot finns det elever som har slagit sina 



 31 

kompisar och det finns även de elever som har blivit mobbade eller som har känts sig 

mobbade. Enligt Coloroso (1994) är det viktigt att skolan har etablerat regler för vad som 

gäller för mobbning och kränkande behandling och att eleverna är medvetna om vad som 

händer när de bryter mot de reglerna. Det är också viktigt att all personal på skolan är goda 

föredömen för eleverna. 

 

Respondenternas likabehandlingsplan är tydlig och den innehöll den information som är viktig 

för arbetet med att förhindra och förebygga mobbning inom skolan. De innehöll en definition 

på vad mobbning är och ett åtgärdsprogram för hur man går tillväga vid ett mobbningsfall. 

Enkätundersökningen visade att eleverna hade dålig kunskap om att det fanns en 

likabehandlingsplan och ett mobbningsteam på skolan. Coloroso (2004) anser att det är viktigt 

att informationen om mobbningsarbetet i skolan med likabehandlingsplan och 

mobbningsteamet är tydliga och konkreta och att eleverna får en vetskap om vilka regler som 

gäller vid mobbningsfall på skolan.  

 

Båda skolorna arbetar hela tiden med att förbättra arbetet mot mobbning och Lagermann 

(2003) anser att det går att stoppa mobbning, genom att man informerar om mobbning och vad 

den innebär för personen som är utsatt, men också genom att genomföra olika undersökningar 

på skolan som till exempel enkäter, gruppsamtal m.m. Respondenterna i enkätundersökningen 

var väldigt medvetna om vad mobbning innebär och att mobbning är något som förekommer 

under en längre period med retning, slag, uteslutningar m.m.  
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8 Diskussion  

Syftet med mitt arbete har varit att få en större kunskap om vad mobbning innebär och vilka 

personer det är som blir mobbade eller som mobbar andra. Detta för att få en större kunskap 

om hur man kan arbeta för att förhindra mobbning. 

 

De semistrukturerade intervjuerna och den kvalitativa enkätundersökningen har gett svar på 

frågorna om hur en likabehandlingsplan och ett mobbningsteam kan se ut på de båda  

skolorna. Enkätundersökningen gav många svar som gjorde mig förvånad och fundersam på 

hur mobbningsarbetet ser ut på skolorna. Lagermann (1994) påtalar just detta med att man bör 

göra enkätundersökningar varje år, för att man då kan få svar på hur barnen mår på skolan men 

även på vad man bör förändra på skolan.  Genom att göra enkäterna anonyma kan detta leda 

till att barnen vågar vara ärliga i sina svar. Eleverna på de båda skolorna, som jag har 

undersökt, är väldigt medvetna om vad mobbning innebär och hur den kan se ut. 

Förutsättningarna för att få ett bra förebyggande arbete och för att kunna förhindra 

mobbningen är framförallt att man måste låta barnen bli mera medvetna om 

likabehandlingsplanen och mobbningsteamet på skolorna. Detta för att barnen blir mera 

medvetna om hur man arbetar på skolorna med att förhindra och förebygga mobbningen.  

 

 Det är även viktigt att tänka på att många barn upplever mobbning som en skam (Björk, 

1999). Høiby (2004) menar att konsekvenserna av mobbning kan bli väldigt stora för personen 

som mobbas. Om offren hör att de är knäppa, dumma, fula och inte önskvärda kommer deras 

självbild bli så negativ att mobbarna får rätt, offren blir osäkra och tvivlar på sig själva. Detta 

kan även leda till att skolarbete påverkas, eftersom de inte tror på sig själva längre. Thors 

(2007) påtalar att en av konsekvenserna med mobbning är känslan av skam. Med detta menar 

hon att känslan av att vara värdelös, dum och utstött producerar känslor av skam. Thors 

skriver också att studier visar på att elever som är utsatta för mobbning isolerar sig i skolan 

och att deras skolprestationer påverkas negativt. De kan även börja skolka för att komma 

undan från de som mobbar. 
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I läroplanen (Lpo94) står det att rektorn är den som har huvudansvaret för att det ska finnas en 

tydlig handlingsplan för att förhindra mobbning bland elever och lärare. Det står också att alla 

som jobbar i skolan ska motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupp. Läraren 

ska tillsammans med elever utveckla regler för arbetet och samvaron i klassen. På båda 

skolorna arbetar de väldigt mycket med just etik och moral. De arbetar också med att försöka 

ha ett bra samarbete med föräldrarna genom att göra dem delaktiga i arbetet i skolan. 

 

Høiby (2004) tycker att det är bra att även föräldrar är med vid framställandet av 

likabehandlingsplanen. Genom att involvera föräldrarna får man även fram information om 

likabehandlingsplanen till eleverna. För att eleverna ska få mera kunskaper om 

likabehandlingsplanen kan det var en bra idé att låta eleverna få vara med vid framställningen 

av den (Holm- Stålhand, 2002). Eleverna kan på detta sätt förmodligen bli mer motiverade att 

arbeta med att förebygga och förhindra mobbning och kränkning. Det viktiga  med 

likabehandlingsplanen är inte antalet sidor, utan att innehållet är konkret och genomtänkt. 

Båda skolorna har konkreta och genomtänkta åtgärdsprogram för mobbning och de har även 

med definitionen av mobbning. 

 

De båda skolorna arbetar med förebyggande arbete på nästan samma sätt och de arbetar båda 

två med värdegrunden och hur viktigt det är med en bra attityd mot andra människor. Enligt 

BRIS (www.bris.se, hämtat 080410) ska man arbeta med att förebygga mobbning regelbundet. 

Genom att hålla ögonen öppna och hela tiden föra en dialog med eleverna kan många problem 

förebyggas eller åtgärdas tidigt. Läraren får inte bara vara en förmedlare av kunskap utan 

också en människa som bryr sig om eleverna och om hur de mår. Läraren måste reflektera 

över och utvärdera sin egen undervisning och sitt beteende så att han/hon inte själv medverkar 

i någon form av mobbning. Läraren ska inte heller bara vara ansvarig i klassrummet utan även 

på raster, matsal m.m. Då det finns mycket att lära av och om eleverna utanför klassrummet. 

 

Det är aldrig den mobbades fel utan felet finns alltid att finna hos mobbarna och ibland även 

hos skolpersonal och föräldrar. Felen ska alltså rättas till hos mobbarna. Dock kan den 
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mobbade lida av dålig självkänsla och ensamhet, som han/hon kan behöva hjälp med att 

bearbeta. Mobbning kan ge djupa sår och detta är viktigt att ta hänsyn till. Den mobbade får 

allt svårare att umgås med jämnåriga, blir mer uppgiven, förlorar tron på sig själv och kan 

tillslut börja förneka sina behov av social gemenskap. 

 

Det går att stoppa mobbning, men att få bort mobbning som ett fenomen är förmodligen 

väldigt svårt. Det är det enstaka mobbningsfallet som går att stoppa (Lagerman, 2003). På de 

båda skolorna som jag har undersökt arbetar de mycket med att informera eleverna om hur de 

ska vara en bra kamrat.  

 

Det finns många olika sätt att konfrontera mobbning på, men på alla skolor ska det finnas en 

fungerande likabehandlingsplan som tar upp skolans förebyggande arbete mot mobbning och 

vilka åtgärder de använder sig av vid ett mobbningsfall. Det finns många böcker om mobbning 

där forskare har beskrivit olika åtgärdsprogram på hur man kan bearbeta mobbning på 

skolnivån, klassnivå och individnivå.  

 

Som blivande pedagog har detta arbete gett mig många nya kunskaper och även en ny 

förståelse för mobbning. Det har även gjort att jag har fått många nya tankar om hur man kan 

arbeta med att förebygga mobbning och att det är viktigt att informera barn mer än en gång om 

hur man arbetar på skolan för att förhindra och förebygga mobbning och kränkning. Det är 

även viktigt att man har en god kontakt med föräldrarna och att de kan lita på skolan och 

läraren att de gör allt för att barnen ska vara trygga i sin skolmiljö. 

 

9 Metodkritik 

Det hade varit bättre att välja två skolor som hade legat i olika områden, eftersom det 

förmodligen hade blivit en större skillnad i resultatet än det blev nu. Det positiva var ändå att 

enkätundersökningen gav många bra svar på hur barn ser på mobbning och att skolorna 

förmodligen borde förbättra informationen om mobbningsarbetet. Det märktes väldigt tydligt 

att det fanns en bristande informationslänk om till exempel likabehandlingsplanen. Den form 
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som jag har använt mig av vid den semistrukturerade intervjuerna med rektorerna har fungerat 

mycket bra och jag har fått många svar på mina frågor till respondenterna. Svarsprocenten på 

enkäterna var mycket hög. 

 

10 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att om några år, när man har arbetat som verksam lärare forska vidare 

inom området mobbning, därför att då har jag större kunskaper och framförallt en större 

erfarenhet från skolans värld. Det hade även varit intressant att undersöka flera skolor och 

eventuellt även skolor i utlandet. 
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Bilaga A 
 

Intervjufrågor till rektorer 
 
1. När det blev klart att alla skolor skulle ha en likabehandlingsplan. Hur gjorde ni en               
     likabehandlingsplan? 
 
2. Vilken personal deltog i framställningen av likabehandlingsplanen? 
 
3. Var alla med i personalgruppen och enades om likabehandlingsplanen? 
        
4. Hur arbetar ni för att förebygga mobbning på skolan? 
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Bilaga B 
Brev till föräldrar 
 

                                 Hej! 
 
Mitt namn är Ann-Catrin Strömberg och jag läser min sista termin på lärarlinjen på Växjö 

Universitet. Under den sista terminen gör man ett examensarbete och jag har valt att göra mitt 

arbete om mobbning.  

 

Min undran och fråga till er föräldrar är om jag kan få göra en enkätundersökning om 

mobbning med era barn till mitt arbete. Enkätundersökningen är anonym och era barns 

enkätsvar kommer inte att visas för någon annan. Resultatet av enkätundersökningen kommer 

jag att sammanfatta i diagram, som kommer att ingå i mitt arbete om mobbning. 

 

Om ni inte vill att era barn ska vara med i enkätundersökningen så kan ni meddela detta till 

barnets lärare innan nästa vecka. 

 

Med vänliga hälsningar                             
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Bilaga C  
Enkätundersökning med svarsdiagram 

 
1. Vågar du säga ifrån om någon är dum mot dig?  
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2. Berömmer du andra kamrater när de har gjort något bra? 
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3. Tar du hand om kamrater som inte får vara med? 
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4. Har du slagit någon kamrat någon gång? 
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5. Har du sett någon som har blivit mobbad på din skola? 
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6. Har du blivit mobbad någon gång? 
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7. Vet du vilken personal som ingår i elevrådsteam på din skola? 
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8. Vet du om det finns någon mobbningsplan på skolan? 
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9. Vad menas med mobbning? 

 

 Sammanfattning av den öppna frågan. 

o Blir slagen, retad (upprepande, ofta, varje dag) 
o Att man är oschysst och elak (upprepande, ofta, varje dag) 
o Att man retar någon som är löjlig (upprepande, ofta, varje dag) 
o Att man retar någon som är annorlunda (upprepande, ofta, varje dag) 
o Att man är ojust, slår och snackar skit om andra (upprepande, ofta, varje dag) 
o Två eller flera personer ”hackar” är taskiga mot en person (upprepande, ofta, varje dag) 
o Återkommande retningar, slag och om man säger elaka saker mot någon hela tiden 
o Att man är utanför och inte får vara med. 
o Att man retar och säger dumma saker till en person. (upprepande, ofta, varje dag) 
o Man blir misshandlad och hotad. (upprepande, ofta, varje dag) 


