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ABSTRACT 
 
En skola för alla är en plats där alla elever ska känna sig trygga, sedda och hörda. 
Skolan har ett ansvar att arbeta jämställt samt att förebygga och motverka mobbning. 
Syftet med denna studie är att ta reda på om pedagoger anser att pojkar och flickor har 
olika uttrycksformer när det gäller mobbning.   

Detta undersöktes genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger från en skola i södra 
Sverige. Pedagogernas svar analyserades och kategoriserades efter frågeställningen. 
Undersökningen genomfördes ur ett genusperspektiv. 

Studien påvisar att det fanns förutfattade meningar om flickor och pojkars mobbning. 
Pedagogerna ansåg att pojkars mobbning märktes mer eftersom pojkar använder sig av 
verbal och fysisk mobbning medan flickor mobbar i skymundan genom psykisk 
mobbning.  

 

Nyckelord: genus, mobbning, skola. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Förord  
Vi vill ge ett varmt tack till de pedagoger som deltog i vår studie. Det betyder mycket för 
oss att ni tog er tid att besvara våra frågor. Er erfarenhet och kunskap kring flickor och 
pojkars mobbning har betytt mycket för vårt arbete och även för oss personligen. 

Vi vill även tacka Eva och Lennart för att ni tog er tid och hjälpte oss när vi behövde det. 

Vi tackar även alla nära och kära som har stöttat och trott på oss när allt har känts 
omöjligt. 

Utan varandra hade detta inte gått och därför tackar vi för ett gott samarbete oss emellan, 
inte bara under detta arbete utan under hela utbildningen. 
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1 INTRODUKTION 
Mobbning och kränkande behandling är ett aktuellt ämne som det ständigt går att 
läsa om i skönlitteratur, artiklar och i dagstidningar där exempel tas upp på olika fall 
som skett och olika personers skildringar av detta. Mobbning har under senare år 
enligt Larsson (2010) blivit ett allt viktigare ämne att diskutera, dock nämndes det 
inte under lika stor grad under 1960-talet och tidigare. Larsson menar att mobbning 
fanns i skolorna, men att det inte diskuterades som ett allmänt problem och att det 
därför inte heller fanns några direkta lösningar. Med tiden har även genus blivit mer 
uppmärksammat och genusforskningen har fått ett större utrymme. Detta beror enligt 
Hedlin (2010) på att fler och fler kvinnor började läsa på universitet på 1960-talet 
och det upptäcktes då att det saknades forskning om genus ur ett kvinnligt 
perspektiv. 

Kränkande behandling kan uttryckas på många olika sätt. Johansson (2010) skriver i 
Norrbottens-Kuriren om en elev i Haparanda som blivit utsatt för mobbning via 
internetsajter som bland annat Facebook. I detta fall gick det så långt att föräldrarna 
till denna elev anmälde detta till Diskrimineringsombudsmannen. Jenninger (2006) 
ger ytterligare ett exempel med en tragisk utgång där han skriver i en debattartikel 
om sin son som blev mobbad under flera år vilket senare ledde till självmord. Ett 
annat perspektiv på kränkande behandling är könsdiskriminering. Billing (2011) 
beskriver hur ett fritidshem firade internationella kvinnodagen med att ge alla flickor 
en semla medan pojkarna fick knäckebröd. Detta är bara några exempel på alla 
artiklar som finns om mobbning och detta väcker ett intresse hos oss att kunna vara 
med och bidra till att få en skola för alla där man känner sig välkommen, trygg, sedd 
och hörd. Med tanke på detta behöver vi en fördjupad kunskap om både mobbning 
och genus. 

Holm (2009) gjorde en enkätundersökning om vad eleverna anser av 
klassrumssituationen och om vem som tar mest plats. Ser man till resultatet anses 
flickor vara den grupp som tar mer ansvar för att hjälpa andra, ordnar saker i 
klassrummet och är tysta under lektionerna. Pojkarna anses få fler tillsägelser jämfört 
med flickor, tävlar om vem som är bäst och stör mer under lektionerna. Även om det 
ändrats till viss del genom åren så ligger dessa roller fortfarande kvar (a.a.). I 
skollagen står det att lärare ska främja synen på jämställdhet mellan flickor och 
pojkar (2010:800). Lärarens bemötande av sina elever har en stor roll i hur individen 
formas och det är viktigt att man som lärare har en jämställd syn på flickor och 
pojkar. 

Mobbning förekommer på de flesta skolor och i blandade åldrar och detta är något 
som pedagoger på skolan ständigt kommer att uppleva. Det kommer alltid finnas fall 
då en mobbningssituation kan uppstå. När beslut skulle tas om vårt arbete och vilket 
ämne som skulle undersökas stod det mellan genus och mobbning. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning har vi kommit i kontakt med mobbning som har 
visat sig i trakasserier, utanförskap och kränkande behandlingar. Under vår 
utbildning på Linnéuniversitetet har vi även haft en kurs som gett oss en bild hur 
vanligt förkommande mobbning är samt olika strategier för att motverka mobbning. 
Vi har under utbildningens gång även läst om genus och detta är något som vi finner 
intressant och som väcker tankar hos oss. I litteraturen ser man tydliga skillnader 
som yttrar sig beroende på genus. Det väcktes ett stort intresse för oss att ta reda på 
om mobbning skiljer sig mellan flickor och pojkar. Vi ansåg att det var lärorikt att 
sätta ihop dessa intressen för att se hur mobbning kan skilja sig enligt lärarna. Med 
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anledning av detta ville vi undersöka pedagogers syn på mobbning ur ett 
genusperspektiv.  
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2 SYFTE 
Syftet med denna undersökning är att studera om pedagogers syn på mobbning 
skiljer sig åt beroende på om det är en pojke eller flicka som utför den. Den här 
frågan har väckts efter litteratur som har bearbetats under utbildningens gång. I 
litteraturen har det framkommit att det finns en skillnad på hur de olika könen 
uttrycker sig i form av mobbning. ”There is significant controversy regarding the 
labelling of the covert, manipulative behaviour seemingly preferred by girls, such as 
gossip, stealing friends, social exclusion and malicious teasing.”(Besag, 2006, s. 39)  

 

2.1 Frågeställning 
• Skiljer sig pedagogers syn beroende på om det är en flicka eller pojke som 

utövar mobbningen? 

• Vad beror likheter/skillnader på? 

• Hur arbetar dessa pedagoger för att motverka mobbning beroende på om det 
är en pojke eller flicka? 
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3 BAKGRUND 
I texten nedan kommer definitioner av viktiga begrepp och en kort beskrivning av de 
lagar som finns att följa kring diskriminerande behandling, hur man genom ett 
värdegrundsarbete, samt hur en likabehandlingsplan i skolan ska förebygga 
mobbning och kränkningar. Det kommer även att redovisas fakta ur ett teoretiskt 
perspektiv där det presenteras vad olika forskare och författare kommit fram till i 
sina undersökningar.  

3.1 Begreppsdefinitioner 
Här kommer en definition som behandlar begreppen genus och mobbning som är 
centrala för att förstå budskapet i detta examensarbete. 

3.1.1 Mobbning 
Forskningen kring mobbning är ett stort och viktigt område att arbeta med. Några av 
de mest omtalade personerna inom ämnet är Dan Olweus som är professor i 
psykologi och Gunnar Höistad som varit verksam både som lärare och ombudsman. 
Båda dessa har skrivit många böcker inom ämnet. Olweus (1991) definierar 
mobbning med att ”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och 
under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (s. 
4) Olweus förklarar uttryckets negativa handlingar som när en person vållar en annan 
person obehag eller skada och detta kan göras på olika sätt. Antingen verbalt med 
hot, hån och elaka kommentarer eller fysiskt då en person slår, sparkar eller knuffar. 
Mobbning kan också göras på ett tyst sätt genom blickar, grimaser eller vända 
ryggen åt någon för att stänga ut en person för att både såra och irritera (a.a.). 
Höistad (1995) håller med Olweus (1991) när han antyder att mobbning är förakt, 
kränkning, förnedring, förföljelse samt hån. Olweus påpekar även att det inte ska 
kallas för mobbning när två fysiskt eller psykiskt lika starka bråkar. För att det ska 
räknas som mobbning bör det vara en viss obalans i styrkeförhållandet. Han menar 
att den som blir utsatt inte ska ha lätt för att försvara sig och vara lite hjälplös 
gentemot angriparen/angriparna (a.a.). 

Höistad (2001) skriver också att definitionen på mobbning är när en eller flera 
personer utsätter en/flera individer upprepade gånger under en längre tid. Detta görs 
genom medvetna och destruktiva handlingar eller uteslutningar. Det ska vara en 
systematik i händelserna eller uteslutningarna som är riktade mot en speciell person. 
Enligt författaren finns det tre olika typer av mobbning, psykisk, fysisk och verbal 
mobbning. Fors (1995) forskning stärker denna definition då hennes forskning 
bygger på fallbeskrivningar och hon definierar mobbningen med att “[…]i 
mobbningen har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över offret. I 
mobbningen förekommer negativa handlingar från plågaren mot offret i avsikt att 
skada offret. Dessutom förekommer de negativa handlingarna upprepade gånger och 
över en längre tid” (s. 1) Det finns fler som har definierat begreppet mobbning och 
en av dem är Friends (www.friends.se). Organisationen Friends arbetar för att 
förebygga mobbning och de definierar mobbning som “[…]ett upprepande 
aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara 
sig.” Den beskriver det vidare med att mobbning inte är engångsföreteelser eller 
konflikter utan att man systematiskt kränker en person och det måste betraktas som 
oacceptabelt.   
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I detta arbete kommer vi att använda oss av Olweus definition på mobbning vilket 
innebär att mobbning är när en eller flera personer utför en kränkande handling mot 
en och samma individ som upprepas under en längre tid. Mobbning uttrycks på olika 
sätt som fysisk mobbning med slag, sparkar och knuffar eller psykisk mobbning med 
blickar och utfrysning. Men även verbal mobbning där personer får elaka 
kommentarer. 

3.1.2 Genus  
“De föreställningar om kvinnor/kvinnligt och män/manligt som är framträdande i ett 
samhälle leder till att mönster bildas. På en övergripande nivå kommer samhället att 
präglas av ett visst könsmönster, en könsstruktur” (Hedlin, 2010, s. 12). Hedlin 
skriver att människor har olika föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. 
Bakgrunden till att genusforskningen har blivit så omfattande är för att det under 
1960-talet upptäcktes stora brister inom forskningen. Forskarna hade enbart 
undersökt män i olika projekt som sedan generaliserats till att gälla alla människor. 
Bristerna i forskningen upptäcktes då fler kvinnor började studera på universiteten. 
Kvinnorna läste böcker där det näst intill bara var män som studerats och därför 
började de kvinnliga studenterna istället att utforska olika områden ur ett 
kvinnoperspektiv. Snart uppenbarades det att män och kvinnors livsvillkor är 
beroende av varandra för att få en fullständig bild av verkligheten. I och med detta 
infördes begreppet genus som inte avser det biologiska könet utan syftar istället på 
uppfattningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Forskningen 
utvecklades och under 1980-talet introducerades genusbegreppet som en könstruktur 
som präglar samhället. Könsordningen är så pass inskolad att den uppfattas som 
naturlig och normal (a.a.). 

Det finns många som forskar kring genus och som beskriver dess betydelse på olika 
sätt. Svaleryd (2002) beskriver genus som “[…]ett system som består av två motsatta 
och uteslutande kategorier vari mänskligheten placeras; man/manligt och 
kvinna/kvinnligt”(s. 29). Svaleryd menar att genus är vad det sociala systemet och 
det kulturella arvet format oss till. Hon visar på en öppenhet för förändringar som ger 
möjligheten till fler kön än två. Genus fokuserar även på det bandet eller beteendet 
som finns mellan de olika könen och dess föreställningar (a.a.). Hedlin (2006) 
beskriver istället genus som ett könsteoretiskt begrepp som betecknar det sociala och 
kulturella kön som man formas till. Därför kan det som Connell (2009) beskriver 
väcka en skandal om någon inte följer mönstret och tar upp exemplet om 
homosexualitet som många kan anse vara onaturligt. Hon skriver att dessa 
föreställningar styr människors beteenden och sprids vidare varje dag. Det är inte 
förutbestämt att vara man eller kvinna utan det är en aktiv konstruktion man formas 
till. Man intar en plats och förhåller sig till den roll man fått sig tilldelad.  Gannerud 
och Rönnerman (2006) utvecklar genus som att det “[…]uttrycker socialt grundade 
föreställningar och normer om skillnader mellan manligt och kvinnligt, feminint och 
maskulint, vilka skapas genom enskilda och kollektiva processer, i familj i 
arbetsorganisation och i samhället i övrigt“ (s. 18). De skriver vidare att 
genusstrukturerna produceras och reproduceras i interaktionen mellan människor och 
dess omgivning. Processen medverkar eller förstärker kategoriseringen av kön och 
genus (a.a.). 

Under senare tid har diskussionerna kring genus blivit ett allt större ämne att både 
diskutera och forska inom. Hedlin (2010) anser att människor skiljer inte bara könen 
åt med saker och färger utan det görs även i bemötandet av pojkar och flickor.  
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Svaleryd (2002) påpekar även hon att det är vuxna som i sitt bemötande med andra 
människor sätter standarden för umgängesformerna mellan könen och detta är kärnan 
av könstillhörigheten. Gannerud och Rönnerman (2006) menar att det är på grund av 
äldre lärares arbetsmoral och invanda rutiner som påverkar de villkor och 
föreställningar som präglar skolans ramar. Även Odenbring (2010) menar att med 
hjälp av studier som genomförts ute i skolor visar att könsregimer är förekommande 
som en del av verksamheten.   

Svaleryd (2002) menar att människor letar efter tillskrivna traditionella ledtrådar för 
att sortera pojkar och flickor genom att kategorisera blå eller rosa keps, dockor eller 
bilar. Hon menar att genom associationer till olika begrepp av könen formar pojkar 
att ha bilar, brottas, klättra, ha blåmärken och vara högljudda. Flickor associeras med 
rosa rosetter, bästisar, målarböcker och pyssel. Svaleryd förstärker genom ett 
exempel när en förälder varit och handlat glass med sin dotter. Flickan hade rosa 
kläder och försäljaren gav automatiskt lite glass i bägaren för att hon inte skulle 
kladda ner sig. När föräldern och dottern kom tillbaka nästa gång var flickan klädd i 
mörka kläder och bakåtvänd keps och samma försäljare gav mer glass med 
kommentaren “[…]en sån liten rackare vill väl ha mycket glass. Det behövs om man 
ska orka busa”(s. 25). Utvecklingen och kunskapen om genus och vårt bemötande 
har kommit långt i Sverige till skillnad från många andra länder. Men det är en bra 
bit kvar tills de förutfattade meningar man anser är normala kan suddas ut till viss del 
eller försvinna helt och hållet (a.a.). 

I detta arbete kommer genus innebära uppfattningen av pojkar och flickor och hur 
det kan tolkas. Det beskrivs att människor har förutfattade meningar om pojkar och 
flickor och exempel som tas upp är att flickor bär rosa och leker med dockor medan 
pojkar har blåa kepsar och leker med bilar och att de även har olika beteenden. 
Hoffer (2010) beskriver skillnaden mellan genus och kön och menar att genus bygger 
på uppfattningen om de olika könen och syftar till det sociala och kulturella könet 
som formas av samhället. Medan kön syftar till det biologiska och sexuella könet 
som alla blir tilldelade vid födseln då vi föds som flicka eller pojke (a.a.). När ordet 
kön skrivs syftar det på både flickor och pojkar och inte till synen på manligt och 
kvinnligt.  

3.2 Styrdokument och lagar 
I skollagen står det att barn som är bosatta i Sverige har allmän skolplikt och det 
innebär att alla elever har rätt till utbildning (2010:800). Lgr11 menar att skolans 
uppdrag är att främja elevers lärande där eleven kan inhämta och utveckla kunskaper 
(Skolverket, 2011). Det är upp till lärarna och rektorn att se till så att alla elever har 
samma rättigheter och villkor för att kunna ta till sig och kunna inhämta kunskap. På 
grund av elevernas rättigheter är det lärare och rektorns ansvar att se till att ingen 
utsätts för diskriminering eller kränkande behandling då detta kan hämma elevernas 
utveckling (2010:800). 

3.2.1 Styrdokument 
Lgr11 

Lgr11 beskriver att alla som arbetar inom skolan ska främja aktning för varje 
individs respekt och egenvärde. Varje elev ska också få finna sin unika egenart för 
att delta i samhällslivet (Skolverket, 2011). ”Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
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kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska 
gestalta och förmedla”(a.a. s. 4). Man ska även främja förståelsen för andra 
människor och att ingen ska diskrimineras på något sätt. Undervisningen ska vara 
likvärdig för alla och motverka traditionella könsmönster. Skolan ska också vara ”en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära[…]personlig 
trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 
roll”(a.a. s. 10). Alla ska få känna glädje och tillfredställelse till att göra framsteg 
och övervinna svårigheter. I de övergripande målen står det att lärare och rektor ska 
ta avstånd från att någon utsätts för förtryck och kränkande behandling och att alla 
ska medverka till att hjälpa andra och motverka diskriminering och kränkande 
behandling av grupper och individer. Ständigt sker arbetet ute på skolorna kring 
likabehandling som enligt Lgr11 menar att “Skolan ska aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar 
bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 
bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 
utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 
oberoende av könstillhörighet” (a.a. s. 8).  

3.2.2 Lagar 
Barn och elevskyddslagen  

Den 1 april 2006 trädde denna lag om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling i kraft (SOU: 2005). Genom denna lag fick elever ett skydd 
mot olika sorters kränkningar och lagen främjar de lika rättigheter och att förebygga 
diskriminering, kränkning och trakasserier. Eftersom denna lag inte ansågs vara 
tillräcklig ersattes denna lag av diskrimineringslagen och i viss mån skollagen 9 
januari 2009 (Thullberg & Frisell Ellburg, 2009).  

 

Diskrimineringslagen 

Denna lag har till ändamål att “[…]motverka diskriminering och på andra sätt 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder”(SOU 2008:567). Ledarens uppgift är att främja lika 
rättigheter och möjligheter i arbetet. Den har en skyldighet att utreda 
omständigheterna och vidta åtgärder vid kännedom om att en elev blivit utsatt för 
trakasserier eller sexuella trakasserier, detta för att även förhindra att liknande 
trakasserier ska uppkomma i framtiden. Ingen får diskriminera något barn eller 
någon elev som deltar eller söker till verksamheten. Om lagen inte följs betalas en 
diskrimineringsersättning ut till den elev som kränkts från den person som utfört 
handlingen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som har 
till uppgift att arbeta mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter för 
alla (a.a.).  

 

Skollagen 

I skollagen (2010:800) finns åtgärder som lärare, rektor och huvudman måste ta 
ställning till när dessa har upptäckt mobbning. I skollagen står även beskrivet att det 
skall finnas en plan som alla skolor har skyldigheter att framställa. Planen behandlar 
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hur den enskilda skolan ska arbeta för att motverka och förebygga mobbning samt 
hur arbetet för att åtgärda mobbning ska utföras. Denna plan kallas för 
likabehandlingsplan och är en plan som alla skolor har som skyldighet att göra varje 
år för att få en ”[…] översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 
förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en 
redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras 
under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan”(2010:800 s. 7).  

När barn och elevskyddslagen kom 2006 skaffades ett barn- och elevombud (BEO) 
som hade uppgiften att informera om lagen och företräda elever i tvister om 
skadestånd och blev 2008 en del av Skolinspektionen (Skolverket, 2011a). BEO 
utreder anmälningar om kränkande behandling och företräder eleven i domstol. 
Skolverket skriver också att BEO är utsedd av regeringen för att se till så att skolorna 
följer lagen mot kränkande behandling och arbetet har till syfte att göra eleverna 
medvetna om sina rättigheter. BEO tillsammans med DO arbetar för att motverka 
diskriminering, kränkningar och trakasserier av elever och barn (a.a.).  

I skollagen (2010:800) finns föreskrifter om hur arbetet kring uppgörelsen sker. Om 
lärare eller rektor inte tar sitt ansvar vid upptäckten av mobbning och anmäler 
händelsen vidare till bland annat rektor som i sin tur ska anmäla till huvudmannen så 
kan det bli aktuellt med en rättegång. När skolinspektionen får in en anmälan 
beslutar de om åtal eller eventuell förlikning. Vid åtal kan det sluta med att lärare, 
rektor eller huvudman får betala ut skadestånd till eleven som har farit illa på grund 
av den kränkning som detta innebär samt ersätta för annan skada som har orsakats 
vid åsidosättandet (a.a.).  

3.3 Teoretiskt ramverk 
Förståelsen av mobbning kan ses ur två perspektiv, ett individperspektiv eller ett 
sociokulturellt perspektiv. Individperspektivet var mycket vanligare förr och det är i 
detta perspektiv som de stora forskarna inom området som Olweus gjort sina studier. 
I individperspektivet så riktades blicken mot mobbare och mobboffer. Forskarna 
försökte kartlägga bakgrunderna och deras egenskaper. Skolverket (2009) beskriver 
detta perspektiv som att ”Förklaringen till mobbning söks i psykologiska egenskaper, 
så kallade personlighetsdrag”(s. 13). Ur ett sociokulturellt perspektiv ser man 
däremot till sammanhanget, kommunikationen och samspelet i grupp (Hedlin, 2010). 
Forskare har olika syn på vad det är som ligger till grund för att bli antingen mobbare 
eller mobboffer och detta presenteras nedan under de olika rubrikerna. 

3.3.1 Individperspektiv 
Forskarna Olweus och Höistad ser orsaker till mobbning ur ett individperspektiv. 
Olweus forskning bygger framförallt på pojkars beteende (Skolverket, 2009). 
Höistad har även flickors beteende förklarat i sin forskning. 

Olweus (1991) skriver att det finns en tendens till att pojkar blir mer utsatta för 
mobbning och detta baserar han på en undersökning som gjorts 1983. Denna 
undersökning bekräftar även att flickor är mer utsatta för indirekt mobbning än för 
mobbning med öppna angrepp som anses vara det mobbningssätt som pojkar utsätts 
mer för. I undersökningen framgår även att det är fler pojkar än flickor som har varit 
mobbaren och Olweus skriver att pojkars tillvägagångssätt är mer fysiska än flickors. 
Flickor använder enligt Olweus (1991) sig av utstuderade och indirekta metoder där 



11 

de med hjälp av förtal, ryktesspridning och manipulering av vänskapsrelationer 
uttrycker sin mobbning. Trakasserier med icke-fysiska medel som ord, gester med 
mera är den vanligaste metoden hos båda könen enligt författaren. Olweus skriver 
vidare om olika kännetecken som mobbaren och mobboffret har. Han menar att 
pojkar som offer är mer ängsliga och osäkra än vad andra elever i allmänhet är. De är 
mer försiktiga, tystlåtna och känsliga och känner sig ofta misslyckade, skamsna och 
dumma och har en negativ värdering av sig själva och sin situation. Mobbaren som 
pojke däremot beskriver Olweus istället med kännetecknet av att vara aggressivare 
mot sina kompisar men även mot vuxna. De har i allmänhet en positiv inställning till 
våld. De har starka behov av att dominera andra och är mer impulsiva och har även 
en positiv värdering av sig själva med en liten del av ångest och osäkerhet (a.a.). 

Höistad (2001) skriver att mobbning kan ske på tre olika sätt, tyst mobbning som 
innebär kroppsspråk i form av suckar, himla med ögonen eller behandla någon som 
luft. Verbal mobbning som innebär ryktesspridning, hån och trakasserier och fysisk 
mobbning som innebär slag och sparkar, att man t ex “råkar” knuffa någon eller ta 
väskan för någon. ”Pojkarnas mobbning brukar vara lättare att upptäcka, då den 
ofta är både högljuddare och tydligare än flickornas. En mobbning från pojkar är 
mer utåtriktad. Den är både verbal och fysisk”(Höistad, 1995, s. 52). Han menar att 
det bland pojkar är vanligt att använda sig av den fysiska och verbala mobbningen. 
Pojkarna är mer högljudda och använder sig av våld i form av slag, sparkar eller 
andra våldsamma handlingar och är lättare att upptäcka för personal och föräldrar 
(a.a.).  

Flickor mobbar enligt Höistad (1995) på ett sätt som inte syns lika tydligt för 
omgivningen där de spelar ut varandra på olika sätt för att få en fördel är det 
vanligaste tillvägagångssättet. De viskar om en annan flicka så att det syns, sprider 
rykten för att få de andra på sin sida och anmärker på varandras utseende som kläder 
och frisyrer. Enligt författaren är flickor duktiga på att mobba varandra så att det inte 
syns och lärare tror att mobbaren är en skötsam elev som inte håller på med 
mobbning (a.a.). Höistad (2001) skriver om Jonas som har det jobbigt i skolämnena 
och blir placerad bredvid Lisa på grund av att läraren ser detta som ett tillfälle för 
honom att få hjälp av Lisa. Lisa är hjälpsam mot Jonas när läraren ser på men när 
läraren vänder ryggen till kränker hon honom som exempel; ”vilket äckligt hår du 
har” med mera. Det slutar med att Jonas vägrar ta emot hjälp ifrån henne och 
eftersom läraren inte har uppfattat dessa kränkande handlingar förstår läraren inte 
varför han vägrar och anser att han får passa på medan Lisa är snäll och hjälper 
honom. Detta leder till att Jonas blir arg och välter ner deras bänkar och rusar ifrån 
skolan. Detta är ett typiskt exempel på flickors psykiska mobbning enligt Höistad 
(2001). 

3.3.2 Sociokulturellt perspektiv 
Forskarna som presenteras nedan ser på mobbning ur ett sociokulturellt perspektiv. 
De menar att mobbningen ska ses i ett större sammanhang och de belyser många 
olika faktorer som kan ligga till grund (Skolverket, 2009). 

Rigby (2004) tar upp att mobbning kan ske som ett socialt konstruerat fenomen. Han 
menar att mobbning förekommer mellan grupper med olika maktnivåer och att män 
generellt sett anses vara mer mäktiga än kvinnor för att de enligt den sociala tron är 
mer dominanta. Pojkar känner sig mer befogade till att förtrycka flickor än tvärtom. 
Han menar att pojkar mobbar för ett beteende som visar konstruktionen av 
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maskulinitet och det gäller både mot andra pojkar och mot andra flickor. Flickor 
mobbar mer för konstruktionen av femininitet för vad det är eller vad det borde vara. 
Thullberg och Ellburg (2009) stärker detta i sin rapport där de skriver att pojkar 
utsätter båda könen för mobbning och då i princip alla typer av kränkningar men att 
flickor använder sig mer av utfrysning och oftast mot andra flickor.  

Svaleryd (2002) antyder att pojkarnas maktkamp tar större plats, alltså att den hörs 
mer och utspelas på en större yta medan flickorna istället utesluter varandra när de 
leker och gärna med skuld och skam. Pojkar visar sin styrka genom att de säger sig 
vara starkast medan flickor istället säger att om någon gör på ett visst sätt vill man 
inte leka med denne för då är man dum (a.a.). Frånberg och Wrethander (2011) 
skriver att den direkta mobbningen är den form som har hamnat mest i fokus vilket 
gör att den indirekta mobbningen som anses användas mer bland de “tysta” flickorna 
inte upptäcks i så stor utsträckning och inte heller har funnits på samma sätt inom 
forskningen om mobbning.   

White Watson (2007) beskriver om våldet i Amerika med tanke på skolskjutningar 
och andra liknande fall. Hon har ställt upp dessa olika fall och jämfört dem med 
varandra för att sedan upptäcka att händelserna endast involverar män som 
gärningsmän vilket ingen annan tidigare har reflekterat över. Hon menar att om 
kvinnorna varit gärningsmän hade diskussioner om genus förekommit och varför det 
blivit på detta sätt. Hon ifrågasätter varför det bara är pojkar som är våldsamma på 
detta sätt och att flickor inte är det i samma utsträckning. White Watson skriver att vi 
ofta skyller på testosteronet och att det är det som gör män aggressivare, men studier 
som gjorts visar att detta inte har något samband. Detta visar sig även vid jämförelse 
med män i andra länder då det manliga könet i exempelvis Malaysia inte alls är lika 
våldsbenägna som de amerikanska. Hon menar att pojkar får dessa egenskaper för att 
vi uppfostrar dem till att få dessa. Vuxna ger typiska leksaker i form av låtsaspistoler, 
knivar och andra låtsasvapen samtidigt som de uppfostras till att vara 
konkurrensaktiga med ett känslolöst beteende. Pojkarna får föreställningarna om att 
aggressivitet, makt och styrka är manligt medan rädsla, ledsamhet och ensamhet 
tyder på svaghet. Det är inte bara föräldrarna som ger de olika rollerna mellan könen 
utan det gäller även skolan och resten av samhället med hjälp av oskrivna regler. 
Många är inte medvetna om skillnaderna vilket bidrar till svårigheter att förändra 
(a.a.).  

Besag (2006) förklarar om flickors beteende mot varandra. Från att ena sekunden 
vara bästa kompisar till nästa stund avsky varandra och frågorna är stora till varför 
flickor väljer att utesluta varandra ur lekar om tre men att killar klarar det bättre. 
Varför är det så? Är det ett sätt för flickor att visa sin makt? Medan pojkarna istället 
använder sina händer så byter flickorna sin bekantskapskrets. Hon beskriver “[…] 
just as boys use their fists or feet, girls may use their friendships as a powerful 
weapon of attack or defence. In other words, boys fight with their fists, girls with 
their tongues” (s. 4). Hon skriver vidare att vänskapssituationerna mellan pojkar och 
flickor skiljer sig åt för att pojkar inte blandar in lärarna på samma sätt utan löser 
sina konflikter på egen hand. Flickor blandar gärna in andra för att styrka sin sida 
eller för att få stöd. Besag menar att det kan vara föräldrarna till pojkarna som anser 
att pojkar får lösa sina konflikter själva och att de är mer motsträviga till att prata om 
känslor med andra. Detta gör att det går snabbare för pojkar att lösa situationer. 
Flickor har ett stort behov av att ha vänner och Besag beskriver denna ständiga 
diskussion som uppkommer kring att flickor bara är två och två. Man har en bästa 
kompis men detta kan också ändras när det händer något. Flickor är noga med att ha 
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en bestämd kompis att berätta allt för medan pojkar likaväl kan umgås med en äldre 
vän och kan även bjuda hem en annan person som de precis träffat och så vidare. Ett 
tydligt exempel på detta är när pojkarna fick frågan hur de skulle agerat i en situation 
då ett basebollträ hade tagits fram för lek med kompisen men fått svaret att denne 
inte ville och hur de skulle agera i den situationen. Pojkarna svarade utan tvekan att 
de skulle hitta någon annan att leka med. Flickorna fick samma fråga fast med ett 
inspelningsintrument istället för baseball. De hade svarat att de skulle försöka hitta 
en lösning på problemet så att hon och bästa kompisen skulle kunna leka. Antingen 
genom att hitta ett annat sätt att spela in eller dela på instrumentet som fanns och så 
vidare. Redan här ses en stor skillnad som troligtvis många känner igen sig i (Besag 
2006). Schjellerup Nielsen (2006) håller med om att pojkar fungerar bra i olika 
gruppkonstellationer och verkar trivas bättre i stora grupper medan flickor vill vara i 
intima grupper där de är två och två med den som står dem närmast. Besag (2006) 
skriver att när flickor väl mobbar eller är elaka mot varandra väljer de ut personen i 
fråga noga i relationsgruppen och påpekar saker som utseende, beteende och 
relationer. Till skillnad från flickors beteende kan pojkar utsätta en främmande 
person de träffar på en speciell plats och påpekar och retas kring olika prestationer de 
gjort antingen på fritiden eller i skolan. 

Besag (2006) tar upp att det kan vara vanligare bland pojkarna att istället stoltsera 
inför skolan med att arrangera bråk på bestämda platser eller skrika i lokalerna inför 
de andra. För flickor är det däremot vanligare att inte använda offentliga platser utan 
istället viska något elakt inne på toaletten, ringa ett telefonsamtal eller skicka ett sms 
(a.a.).  

Man kan se att synen mellan författarna är ungefär densamma i deras texter. Det som 
finns gemensamt är att de alla beskriver pojkarnas maktspel som mer synligt och 
sker på en mer synlig arena med en mobbning som är lättare att upptäcka. Flickornas 
mobbning däremot är mycket svårare att upptäcka för att de använder sig av en 
tystare mobbning, ofta i form av utfrysning eller den verbala mobbning men då på 
platser som är mer i skymundan.  

3.4 Skolans ansvar mot mobbning 
Skolan ska se till så att mobbning förebyggs och åtgärdas. I skolan ska varje elev 
känna sig trygg och föräldrarna ska också känna en trygghet för att kunna lämna över 
ansvaret för sina barn till lärarna. Skolan har ett ansvar att införa en 
likabehandlingsplan. Denna plan nämns tidigare under skollagen. 

Höistad (1995) förklarar att när skolan inte ser eller väljer att inte se mobbningen blir 
det en bekräftelse för mobboffret att den är mobbad och detta blir ytterligare ett svek. 
Det blir lättare för mobbarna att fortsätta utsätta mobboffret då de aldrig stöter på 
motstånd. Enligt författaren är förklaringen till att skolan inte gör tillräckligt för att 
den inte ser vad som pågår samt att den saknar kunskap i hur man stoppar mobbning. 
Höistad skriver vidare att det kan finnas fler orsaker som bland annat att de ansvariga 
på skolan inte anser att det är allvarligt och att de inte uppfattar signalerna. Den 
mobbade skäms och därför vill man behålla det för sig själv så länge som möjligt.  
”Att bli mobbad är att bli kränkt som människa och att förlora en del och, i värsta 
fall, hela sitt människovärde” (Höistad, 1995, s 36). 

Genom att belysa detta citat får man en inblick i hur viktigt arbetet mot mobbning 
verkligen är för att ingen människa ska behöva uppleva kränkande behandling. Det 
är skolans ansvar, lärare och rektor som ska se till så att det inte förekommer. För att 
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åtgärda och förebygga mobbning finns det många olika sätt och alternativ för att det 
inte ska kunna ske ute på skolorna. Som tidigare nämnts finns olika lagar för att se 
till så att personal på skolan följer dessa. Enligt Ängmo och Hjelm (2011) har det 
skapats olika sorters program och metoder för att använda i skolorna för att motverka 
mobbning. De som är mest vanliga är Farstametod, Friends, Olweusprogrammet, 
Lions Quest, SET, Skolkomet och Skolmedling.  

Farstametoden 
Enligt denna metod är det fullständig fokus på hur mobbning ska åtgärdas när det 
redan skett. Det kopplas in personal som inte har en personlig relation till eleven 
eller eleverna och allt börjar med ett överraskningssamtal med mobbaren. Det är 
endast en elev åt gången på grund av att eleverna inte ska vara förberedda. Samtalet 
grundas på en mall för vad personalen ska göra under tillfället. Efter detta 
överraskningssamtal har personal och elever uppföljande samtal tills mobbningen 
upphör. I denna metod kopplas inte elevernas föräldrar in förrän ärendet är avslutat 
eftersom allt görs och åtgärdas i skolan. 
 
Friends 
Detta är ett förebyggande kamratstödjande program där kamratstödjare utses i varje 
klass. Dessa elever är goda förebilder och kamrater som hjälper vuxna för att bidra 
till en god miljö. 
 
Olweusprogrammet 
I detta program arbetar man förebyggande och åtgärdande för att stärka 
värdegrunden. Det krävs att alla tar sitt ansvar och uppföljning sker via elevenkäter 
och personalutbildningar. Skolan skapar ordningsregler och dokumenterar i 
schemalagda lektioner och till detta finns ett pedagogiskt material att använda sig av. 
 
LionsQuest 
Detta är ett värdegrundsprogram som är uppbyggt för att stärka och uppmuntra gott 
beteende. Denna metod handlar om att fostra moraliska och etiskt tänkande individer 
och till hjälp finns läromedlet Tillsammans. 
 
SET 
Social emotionell träning är en insats för att utveckla elevernas sociala och 
emotionella förmågor. Detta består av olika övningar för att eleverna ska lära sig att 
hantera känslor, empati och social kompetens. Det finns en detaljerad manual för 
lärarna inom varje årskurs och även en övningsbok för eleverna. En till två timmar i 
veckan ska detta arbete genomföras.  
 
Skolkomet 
Detta är ett värdegrundsstärkande program och dess syfte är att hjälpa och stödja 
bråkiga och utåtagerande elever och skapa ett positivt klimat i klassrummet. Tanken 
är att ignorera negativa handlingar och på detta sätt släcka det beteendet. Det handlar 
om ledarskap och lärarens förhållningssätt i klassrummet och om hur viktigt det är 
att skapa motivation hos eleverna.  
 
Skolmedling 
Här är syftet att eleven ska få hjälp att utveckla strategier för konflikthantering och 
arbeta för en lugn atmosfär. Genom att få konstruktiva sätt att handskas med 
konflikter kan mobbning förebyggas. Några vuxna utbildas och dessa utser en 
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elevmedlare. I ett samtal ska elevmedlarna leda samtalet opartiskt och hitta lösningar 
på konflikten som alla ska acceptera (Ängmo & Hjelm, 2011). 

Ängmo och Hjelm har tagit fram vad som är positivt respektive negativt med de 
olika metoderna. De skriver även att vissa metoder fungerar bättre för pojkar och 
andra bättre för flickor. Tidigare har genusaspekten av arbetet mot mobbning inte 
visats så tydligt vilket vidgar förståelsen för användandet av metoder för mobbning. 
Farstametoden är en metod som innehåller kooperativt lag i form av trygghetsteam 
som är inkopplat och där åtgärder för mobbare och mobbade vilket menas 
uppföljning av mobbningssamtal som enligt Ängmo och Hjelm gynnar framförallt 
pojkar. För flickor anses mobbning minskas om det finns ett bra rastvaktsystem med 
kartläggning av platser som upplevs farliga och även elevernas aktiva medverkan i 
det förebyggande arbetet. De färdiga programmen är ifrågasatta och visar sig vara 
komplicerade vid användandet och kostar pengar. Programmen bygger på olika 
synsätt om hur mobbning uppkommer och att vissa program bidrar till att 
mobbningen ökar, främst bland flickor (a.a.).  

Bromseth och Wildow (2007) skriver istället om förändringsarbetet man gör i skolan 
kring genus och att vi kommer till världen som två olika kroppsliga varianter som är 
varandras motsatser, kvinnor och män. Är det någon som är annorlunda exempelvis 
en kvinna som beter sig maskulint ses detta som udda och annorlunda och inte inom 
normen och kan därför straffas på ett socialt sätt. De skriver vidare att det finns olika 
sorters metodmaterial för att behandla genus och sexualitetsnormen med eleverna. 
Materialen riktar sig först och främst till pedagogen så att denna ska kunna förmedla 
kunskap. Det finns även övningar och uppgifter för läraren att utföra bland eleverna i 
form av filmer, diskussioner och dramaövningar. Det sista steget är att pedagogen 
kritiskt granskar sig själv och sitt förhållande till eleverna eftersom alla påverkas av 
samhället och bemöter könen olika och det krävs verktyg för att komma ifrån detta 
(a.a.). 
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4 METOD 
I texten nedan kommer metoden att beskrivas. Utifrån frågeställningen som är riktad 
mot pedagoger ute i skolan valdes en kvalitativ intervju ut som metod. Vidare 
kommer det beskrivas hur urvalet gjordes, hur allt genomförts och resultatets 
tillförlitlighet. 

4.1 Intervju 
När man gör en undersökning kan den genomföras kvantitativt som innebär 
objektiva och kvantifierbara mätningar och observationer. Mycket fakta samlas in 
och syftet analyseras till att finna mönster som kan generaliseras. Undersökningen 
kan även göras kvalitativt som innebär att tolka och förstå resultaten som tagits fram 
utan förutsägelser, generaliseringar och resultaten kategoriseras (Stukát, 2005). 
Undersökningsmetoden som valts i denna studie var kvalitativa intervjuer som på 
kort sikt ger innehållsrika svar då det direkt på plats kan formuleras följdfrågor. 
Dessa följdfrågor ger i sin tur utrymme för pedagogen att besvara frågorna med 
utgångspunkt från sina tidigare erfarenheter (Patel & Davidson, 2003). Att valet föll 
på intervjuer beror på den goda relationen som sedan tidigare fanns mellan båda 
parter och som bidrar till ett bättre samtal. I en kvalitativ intervju är båda parterna 
medskapare till ett samtal men har olika roller. Den som intervjuar har uppgiften att 
forska inom sitt område medan den som blir intervjuad har ställt upp frivilligt utan 
några direkta mål med samtalet (Patel & Davidson, 2003 & Lantz, 1993). Lantz 
(1993) skriver att när en undersökningsgrupp består av ett fåtal informanter 
rekommenderas intervjuer och är det större grupper rekommenderas enkäter. 
Tidsramarna avgör vilket tillvägagångssätt som är effektivast men det vanligaste 
sättet enligt Lantz är att intervjua. Hon säger att vill man veta något så frågar man 
(a.a.).  

Trost (1993) skriver att en kvalitativ intervju görs när man är intresserad av att förstå 
hur människor resonerar och reagerar eller för att särskilja eller urskilja 
handlingsmönster och att under intervjun förstå hur den som intervjuas tänker och 
känner utifrån sina erfarenheter. Eftersom denna studie bygger på om pedagoger ser 
skillnad mellan pojkar och flickors mobbning är det mest effektiva sättet att använda 
en kvalitativ intervjustudie. Man ställer raka frågor för att få komplexa och 
innehållsrika svar (a.a.).           

4.2 Urval 
I studien har åtta pedagoger intervjuats varav sex lärare, en fritidspedagog och en 
elevassistent från en skola i södra Sverige. De flesta som är med i trygghetsteamet 
valdes ut men även andra pedagoger som inte är aktiva i något 
antimobbningsprogram. Anledningen till detta var för att få en så bred bild som 
möjligt av hur pedagoger uppfattar flickor och pojkars mobbning. Men även hur de 
anser att skillnader och likheter finns beroende på deras erfarenheter och tidigare 
kunskaper om mobbning. Pedagogerna som intervjuas är ansvariga för olika ämnen i 
skolan samt att det är en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga pedagoger 
som medverkar för att ge olika synvinklar på hur mobbningen kan uttrycka sig på 
olika sätt. 
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4.3 Genomförande 
Det finns otroligt mycket böcker och avhandlingar om mobbning och om genus och 
för att få en djupare kunskap om detta har litteratur hittats med hjälp av biblioteket 
och sökningar via internet. Lantz (1993) beskriver att detta ger en grund att stå på 
samt en bild av vad som ska undersökas i verksamheten med de aktiva pedagogerna. 
Under läsandets gång har intervjufrågor formats och bearbetats med hjälp av 
handledare för att få så bra resultat som möjligt. Stukát (2005) styrker att 
intervjufrågor kräver en genomtänkt plan för undersökningens syfte samt en 
förankring i litteraturen. Det blev ungefär 30 intervjufrågor som finns att läsa i bilaga 
2. Inledningsfrågorna i intervjun var anpassade för att mjuka upp informanterna och 
få dessa att känna sig bekväma och efter detta börja behandla forskningsområdet 
(Patel & Davidson, 2003). För att fånga respondentens uppfattning och upplevelse 
användes ett inspelningsinstrument (Lantz, 1993). Vi medverkade båda två under alla 
intervjuer för att underlätta arbetet genom att en ställde de färdigkonstruerade 
frågorna medan den andra kunde anteckna och förtydliga svaren med följdfrågor. 

 För att få kontakt med informanterna skickades först ett mejl ut (se bilaga 1). Där 
förklarades kort vad arbetet skulle handla om och om pedagogerna ville medverka. 
När det endast var två av pedagogerna som svarat på mejlet genomfördes istället 
telefonsamtal till alla pedagoger varav en inte var tillgänglig och därför kontaktades 
istället en annan pedagog som ställde upp. Det var en av oss som höll i 
telefonsamtalen. Vi var noggranna med att fråga om de ville ställa upp och att det var 
frivilligt vilket styrker Vetenskapsrådets informationskrav (2002). När kontakt tagits 
med pedagogerna så bestämdes träffar anpassade efter deras scheman.  

När den första informanten intervjuades upplevdes situationen till en början som 
ganska spänd. Patel & Davidson (2003) skriver att det är viktigt att man visar ett 
genuint intresse och en förståelse för intervjupersonen. När vi bekräftat ännu en gång 
för intervjupersonen att det var anonymt slappnade informanten av och kunde ge mer 
innehållsrika svar. Intervjuerna tog ungefär 40-50 minuter vilket bidrog till ett kort 
samtal oss emellan för hur det fortsatta arbetet med intervjuerna skulle fortsätta. 
Under en intervju fanns kravet att respondenten inte skulle spelas in. Lösningen på 
detta fick bli att en skrev ner svaren medan den andra höll i intervjun. 
Omstruktureringen fick göras med vetenskapsrådets samtyckeskrav som grund 
(Vetenskapsrådet, 2002). De beskriver att respondenten har rätt att bestämma vilka 
villkor som krävs för att de ska delta och för att undvika eventuella bortfall 
anpassades situationen. Intervjuerna genomfördes på olika platser i skolan eftersom 
alla pedagoger arbetade inom olika arbetslag.    

Under intervjuerna användes frågorna som bas och ställdes varken exakt eller i 
turordning på grund av att det snabbt blev en diskussion och att frågorna kunde vävas 
in när ämnet kom på tal. Några av frågorna ställdes först när de involverades i 
samtalet för att inte påverka resultatet och kunde därefter ifrågasättas. Dessa frågor 
står inom parantes i bilaga 2.  

Intervjusvaren transkriberades vilket innebär att man med hjälp av avlyssning skriver 
ner svaren ord för ord (Lantz, 1993). Utifrån vår frågeställning kunde vi kategorisera 
svaren och enklare se pedagogernas skillnader och likheter i deras uppfattning om 
flickor och pojkars mobbning.   
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4.4 Tillförlitlighet 
Inom varje studie finns det alltid frågor om hur pålitliga resultaten egentligen är. 
Stukát (2005) beskriver detta med reliabilitet och validitet. Alla våra informanter 
fanns på endast en skola vilket kan vara en brist med tanke på att man endast får en 
personalstyrkas syn på mobbning och arbetet kring den. När det gäller 
informanternas svar kan det inte garanteras att de gett sin fulla syn på hur flickor och 
pojkar uttrycker sig vid mobbning. De kan vilja ge svar som man tror att den som 
intervjuar vill höra. Eftersom intervjuerna är gjorda öga mot öga så har även 
kroppsspråket kunnat avläsas. Man kan som intervjuare ge instämmande nickningar, 
höjande på ögonbryn och andra gester som kan påverka eller styrka informanten när 
denne svarar på frågorna (Patel & Davidson, 2003 & Lantz, 1993). Under intervjun 
gjordes därför allt för att skapa en god och trygg miljö för respondenterna att vistas i. 
De fick välja plats att intervjuas i och att intervjun blev mer som en diskussion. 
Intervjuerna spelades in med nästan alla och detta gör att informanternas åsikt kan 
förändras med tiden men att deras syn under intervjutillfället är sparat och kan 
styrkas via inspelningen (Lantz, 1993). Däremot kommer dessa inspelningar att 
raderas när arbetet är färdigställt. Det är positivt att använda inspelningsinstrument 
eftersom det är en tillgång att kunna gå tillbaka och få informanternas egna ord och 
exakta uttryck. Det är även lätt att under intervjutillfället ställa frågorna som man vill 
att de ska besvaras eller att frågorna missuppfattats (Stukát, 2005) men för att minska 
detta problem har kontrollfrågor ställts.  

Under två intervjuer fick informanterna samtal eller avbröts på grund av knackningar 
på dörren. Detta kan ha påverkat resultatet med tanke på att ämnet släppts och att det 
är svårt att komma tillbaka till det man sagt eller tänkt innan. Att vara två vid 
intervjutillfällen underlättade därför situationerna som uppstod och förenklade 
möjligheten att komma tillbaka till ämnet. En intervju gjordes med två informanter 
samtidigt och en annan gjordes i ett personalrum med annan personal som gav sina 
åsikter och erfarenheter vilket kan ha påverkat respondentens egna tankar. Det kan 
även vara positivt eller negativt att ha en god relation med informanterna sedan 
tidigare. Enligt Lantz (1993) kan det påverka intervjuns tillförlitlighet och giltighet 
men att som Patel & Davidson (2003) beskriver är det viktigt att respondenten är 
trygg i situationen.    

För att få så mycket material som möjligt från intervjuerna spelades alla in förutom 
en. Materialet transkriberades i efterhand noggrant men möjligheten till att ha missat 
något kan vara möjlig, framförallt från den intervjun som inte fick spelas in.         

Vi gick inte till rektorn utan kontaktade själva de pedagoger vi ville intervjua. 
Eftersom vi intervjuade pedagoger som är aktiva i trygghetsteamet kan även detta ha 
påverkat resultatet men vi anser att deras erfarenheter och kunskaper istället stärker 
studien. Dessa pedagoger är mer insatta i ämnet och kan därför gå in mer på djupet i 
att se elevernas olika beteenden. De frågor som var mest relevanta för studien gick 
enbart att ställa då diskussionen uppkom om genus för att vi inte skulle påverka 
resultatet genom att antyda att det fanns någon skillnad. Detta bidrog till att det blev 
svårt att genomföra studien men det löste sig genom att detta samtalsämne dök upp 
nästan direkt under diskussionens gång.   



19 

5 RESULTAT 
Sammanlagt har åtta pedagoger intervjuats varav sex lärare, en fritidspedagog och en 
elevassistent. Fyra av dessa lärare är aktiva i trivselteamet. Sammanfattningar har 
gjorts av intervjuerna på grund av de långa diskussionerna inom det aktuella området 
och därför finns dessa inte bifogade i detta arbete. Intervjufrågorna finns att läsa i 
bilaga 2. I resultatet kommer frågeställningen att bearbetas samt pedagogernas 
likheter och skillnader i deras syn på mobbning ur ett genusperspektiv.  

5.1 Pedagogernas definition av mobbning 
När informanterna var för sig diskuterar mobbning definierar alla vad det egentligen 
innebär. Definitionen är ungefär densamma för alla informanterna.  De anser att 
mobbning är när någon blir utsatt under en längre tid av en eller flera personer. 
Andra nämner även att det vanligtvis är elever inom klassen eller i samma ålder som 
mobbar varandra och inte äldre eller yngre barn. En informant beskriver definitionen 
att: 

Mobbning är ju något som upprepas alltså ständigt återkommande när man 
trakasserar eller verbalt utsätter någon medan då, ja han mobbar mig när han 
retas och det händer en gång och ja det är ju inte mobbning. Retas det gör ju alla. 

En informant stärker detta då även denne tar upp följande: 
Det är ju när någon blir utsatt vid ett flertal tillfällen. Det upprepas och ja inte 
slutar helt enkelt. Det kan vara verbalt, det kan vara psykiskt och det kan vara 
fysiskt på olika sätt. 

En del av informanterna diskuterade kring mobbningsbegreppet och att det enligt 
dem används vid fel sammanhang. De påstår att det har blivit missbrukat då eleverna 
kan säga att klasskamraterna mobbar en om det skett ett bråk under dagen och då blir 
ordet missbrukat. En av informanterna förklarar detta såhär: 

Jag tycker ju att det har blivit ett modeord det här att säga att du har kränkt mig. 
Det var eller finns ju ett annat begrepp att använda, trobbning och det e ju mer 
det här vanliga tjafset mot olika personer varje gång att ibland får du en släng 
och ibland får du en så det är inte riktat mot någon.  

Ytterligare en informant har beskrivit att det är ordet som missbrukas och att det är 
viktigt att man förklarar för eleverna vad skillnaden är. 

Alltså det är ordet mobbning, det är ju det som handskas med vårdslöst […]det 
får man ju verkligen ta i klassen eller i mentorsgruppen att mobbningen det är ju 
en upprepad händelse mot en och samma person.  

En av informanterna beskrev dock mobbningen annorlunda mot de andra. Denne 
började med att säga som de andra att mobbning är om man blir utsatt vid flera 
tillfällen och att det upprepas. Senare under intervjun beskriver informanten om ett 
bråk mellan en gruppkonstellation av tre tjejer som mobbning.  

Vi har ju till exempel två flickor som jagar samma kompis, det är ganska jobbigt 
för den ena, det är ju, blir hon mobbad då. När de slåss om henne för hon tycker 
ju det är skitjobbigt och det är ju inte bara en dag utan det dyker ju upp hela tiden 
att de bråkar om henne och så  

5.2 Skolans arbete mot mobbning 
Tre av pedagogerna hade gått en kurs i hur skolan skulle arbeta mot mobbning samt 
bearbetat likabehandlingsplanen som sedan skrivits tillsammans med eleverna. Vid 
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samtal om hur de arbetar mot mobbning tar samtliga informanter upp det 
förebyggande arbetet som görs inne i klasserna. Detta sker under lektionstid och 
handlar bland annat om SET- lektionerna. I ämnet SET diskuterar man olika 
dilemman och händelser. Pedagogerna berättar att de har tagit bort de SET övningar 
som de anser inte passar eftersom de istället kan gynna mobbningen. Två av 
informanterna talar om vikten med samtal.  

Det är ju att man arbetar med hela klassen, det finns ju olika metoder, det finns 
SET exempelvis, […] det är ju också ett sånt pedagogiskt program där du jobbar 
med, samtalet tror ju jag på jättemycket.   

[…] att man ständigt är observant på de här sakerna då att man talar om att det 
där är inget önskvärt beteende och att så gör man inte och pratar om det, ett bra 
sätt är att läsa böcker tycker jag och ta upp saker där och diskutera lite runt 
omkring det.  

Informanterna nämner även hur viktigt det är att man som lärare ser alla barn och 
ingriper vid allt. Likaså berättar de om vikten av att eleverna känner sig trygga i 
skolan och att hjälp finns om det skulle hända något.   

[…] i förebyggande arbete handlar det om att vi ser barnen, att det finns folk ute 
att vi reagerar på allt vi ser, alltså det minsta att det är klart att alla barn är allas 
ansvar men att alla barn ska känna att alla vuxna är där för dem att man inte bara 
går förbi. 

Ett annat förebyggande arbete som sker är de mentorssamtal som görs en gång i 
månaden med eleverna. Där pratar mentor och elev om skolsituationen och två 
gånger per termin görs även en elevenkät med frågor om elevernas skolsituation.  

Sen har vi varje år någonting som heter förut heter det trivseltempen där det är 
olika frågor det är t ex plats de tycker är otäck. Om det är någon som andra är 
dumma mot om de ser det och om vuxna lyssnar på dem. Det är ja och nej frågor 
sen får man beskriva om vad det är som inte är bra och så.  

De nämner även skolans trygghetsteam som halva informantgruppen ingår i. De 
beskriver hur de arbetar inom gruppen när ett mobbningsfall anmälts till rektorn eller 
andra lärare. Skolan jobbar efter Farstametoden där samtal ligger som grund i 
arbetet. Man lyssnar på både den utsatta och de som utsätter. Samtalen fortsätter 
sedan tills förändring skett. I teamet finns lärare från olika arbetslag för att kunna 
kopplas in vid olika fall eftersom man inte ska ha en nära relation med eleven enligt 
metoden. Under samtalen för man ett protokoll över det som sagts i förebyggande 
syfte och för eleverna. Teamet har dock ändrat reglerna litegrann. Man kontaktar 
föräldrarna redan samma dag istället för att vänta tills mötena är avslutade inklusive 
att samtalsmodellen är lite förändrad. Alla intervjuade är positiva till att 
trygghetsteamet finns vid större situationer. En informant menar att det är bra för att 
barnen och föräldrarna ska förstå vikten av att beteendet inte är önskvärt och måste 
förändras.   

Det var föräldrarna till de mobbade som ville veta och då gör vi istället så att när 
vi haft mobbningssamtalet så om du är mobbaren så säger vi till dig att vi 
kommer att ringa hem till dina föräldrar ikväll och vi vill att du berättar att vi har 
haft detta samtal innan så det ser ju föräldrarna som positivt.  

Eftersom föräldrarna inte blev inkopplade från början var det en stor nackdel i 
Farstametoden enligt en utav informanterna och denne beskriver det såhär: 

Det som var nackdelen från början var ju det att föräldrarna aldrig blev 
inblandade så det har vi ju lagt till sen. I den ursprungliga Farstamodellen skulle 
föräldrarna inte kopplas in, inte förrän allting var klart. Men då hände det ju 
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någon gång att föräldrarna träffades, mobbaren och mobboffrets föräldrar 
träffades och så fick de reda då på att ja dem har pratat med våra barn nu och då 
tänkte dem varför är inte vi inblandade varför får inte vi reda på något dem hade 
ju kunnat hjälpa till menade dem då och det var väl det som var nackdelen då. 

När det gäller att förebygga och motverka mobbning beroende på om det är en flicka 
eller pojke inblandad tyckte de flesta av pedagogerna att det inte fanns någon 
skillnad. En informant beskriver en skillnad som denne anser finns genom att: 

Tjejer där är det så att när man väl ställer den här frågan då brister det alltså då 
lättar de sig. Killar de lägger en fasad liksom att vadå det är väl ingenting och 
raka i ryggen liksom kaxar de upp sig lite i början innan man bryter igenom den 
där fasaden. Med tjejerna är det nästan liksom att vad bra vad skönt att ni har 
upptäckt det att jag håller på med det eller att jag blir utsatt för det. De brukar 
vara lättare att prata med medan hos killarna måste man bryta ner den där coola 
fasaden. Näsvisa eller vad kallar man det för? Käftig?  

De andra pedagogerna menade att oavsett vem det är så går man tillväga på samma 
sätt i utredningen. Pedagogerna som är med i trygghetsteamet berättar att de utgår 
från samma modell oavsett om det är en pojke eller flicka. 

5.3 Pedagogernas syn på pojkars och flickors uttryck 
Alla informanter är medvetna om de olika sätt man kan uttrycka mobbning på. De 
nämner alla den fysiska, psykiska och verbala mobbningen och delar därefter upp 
dessa mellan de olika könen. Informanterna har olika syn på hur flickor och pojkar 
uttrycker sig i mobbning, vissa saker är lika mellan könen medan andra skiljer sig. 
Det finns även de saker som skiljer sig mellan informanterna men att de är eniga om 
att flickors mobbning är mer utstuderad medan pojkarnas mobbning syns och hörs 
mer. I några avseenden ändrades informanternas synsätt i form av motsägelser mot 
sig själva. 

5.3.1 Pedagogernas syn på flickors mobbning 
Respondenterna anser att flickor mobbar psykiskt till exempel med uteslutning. De 
beskriver flickornas sätt att mobba som mer osynligt och svårare att se eftersom det 
sker mer i det tysta. Några informanter beskriver mobbningen som: 

Det där med psykisk mobbning är ju väldigt tjejigt nu har vi haft det väldigt 
lugnt med det men förra året hade vi jättemycket inget som man sa liksom utan 
man skickar lappar, man stängde dörren och låste när en viss person kom men 
släppte in andra man gjorde olika saker utan att säga något. Det är väldigt tydligt 
på så sätt. 

På tal om att inte öppna dörren när vissa personer kommer kan också kopplas till en 
annan informant som säger att: 

Jag tror också det kan va utelämnande, att de avskärmar sig från de som de inte 
vill ha något med att göra, den typen av mobbning.   

En informant talar om tjejers mobbning som mer relaterat till kroppsspråk som 
blickar med mera och detta kan ses även i flera utan informanternas diskussioner. 

Jag tror att tjejerna är om man säger mera fingerade, de kan göra det med blickar 
också. Pojkarna är nog mera rakt på sak tror jag men flickorna använder andra 
vägar liksom, mera kroppsspråk och fingerat sätt med blicken. 

En annan stärker detta genom att påstå att: 
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Det kan vara väldigt mycket blickar, kroppsspråk. Ja du kan ju säga tusen ord 
med kroppen utan att öppna munnen. 

Informanterna beskriver även flickor som mer relationsinriktade. De beskriver 
flickornas behov av att ha en bästis att dela allt med. De nämner även att flickor 
småtjafsar lite och blir sedan vänner och skulle de inte bli vänner hittar de snabbt en 
ny bästa kompis. En informant tar upp ett citat som kan tolkas som att det kommer 
direkt ifrån verkligheten 

Det ska vara bara vi två och hon får bara vara med ibland när du är sjuk eller så! 

Informanten som tog upp detta citat säger att denne arbetar väldigt mycket kring 
detta för att påpeka för flickorna att det lönar sig med fler kompisar istället för en. 
Respondenten motiverar detta genom att berätta för flickorna att om ens bästa 
kompis är borta en dag så är man själv kvar och har ingen annan att vara med. Men 
informanten fortsätter med att säga att det skulle man ha om man hade fler kompisar 
istället för endast en.  

Många har även kommit in på den verbala mobbningen bland tjejerna och att det är 
ett annat sätt för dem att uttrycka mobbning. Det är mer i form av riktade ord om 
andras utseende och vilka saker man har inom tekniken som till exempel 
mobiltelefoner och mp3-spelare. En del informanter tar upp att flickor vet vad som är 
känsliga ämnen och att de vet vad som ska påpekas för att trycka ner någon. Ett 
exempel är en informant som beskriver en situation i omklädningsrummet där 
eleverna skulle byta om. 

Tjejerna kommenterar jag vet det var en gång någon som sa jag tycker det är lite 
gult i dina trosor. Såna här raffinerade grejer mer.   

De fortsätter med att säga att omklädningsrummet är ett känsligt ställe där man ska 
byta om och att det ofta kan förekomma trakasserier på ett sådant ställe. Alla 
utvecklas inte i samma takt. Idag tycker pedagogerna att barnen har för bråttom att 
bli vuxna. En av dem uttrycker det såhär: 

Man ska vara mellan 18-35 hela livet, man ska aldrig vara sju och leka med 
dockor utan man ska bli vuxen. […] ja de får inte vara barn längre helt enkelt 
man ska vara någon sån här gyllene snygg tonåring 

Detta stärker även en annan pedagog då denne säger att utseendet bland flickor 
börjar tidigt redan på lågstadiet då man börjar diskutera frisyrer och underkläder. Att 
flickor utför mobbning på detta sätt istället för via den fysiska delen förklaras på så 
sätt att: 

Alltså att tjejer inte är våldsamma till grund och botten och att de inte har det 
tänket. 

5.3.2 Pedagogernas syn på pojkars mobbning 
De flesta pedagoger beskriver precis som ovanstående litteratur den fysiska 
mobbningen som något pojkarna använder sig mer av än flickor.  De beskriver 
pojkars mobbning som något som syns och hörs eftersom de enligt dem använder sig 
utav fysisk och verbal mobbning. 

Ja att det är mer, alltså det är mer, man ser inte att det är mobbning, egentligen 
men det är, om jag tar mössan från dig och springer iväg syns ju det 

Den fysiska mobbningen är något som respondenterna kallar för en killgrej och som 
inte existerar alls hos tjejerna. De beskriver det som att: 
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Det ligger väl för dem att knuffa egentligen och hålla på såhär jag tror det är en 
killgrej 

Denna respondent fortsätter med att beskriva den fysiska biten hos pojkar i 
omklädningsrummen som att: 

[…]medan då pojkarna de som jag har hört att det kan bli knuffar och att man 
utsätter varandra mer för saker 

Detta förstärks genom en annan informants svar då denne förklarar pojkars fysiska 
mobbning som: 

[…]genom att man trycker ner varandra och kan också göra saker som att plocka 
bort en vante, hänga undan en jacka, sparka undan skor och bete sig dumt på 
sådana sätt också. 

Informanterna anser även att pojkar använder den verbala mobbningen men att de 
använder det mer för att säga glåpord och att det hörs mer genom skrik i 
korridorerna. Enligt en informant kan de kläcka ur sig enstaka ord som t ex fetto med 
mera. Pojkars verbala mobbning används på samma sätt som flickornas genom att 
trycka ner någon på så sätt att man kommenterar om utseende och personlighet.  

Eller så kör de mer vokabulär de kläcker ur sig en massa ord oförskämdheter. 

Eftersom det är luciatider har en av pedagogerna ett exempel från luciatåget som 
skulle genomföras. Denne berättar hur några pojkar har blivit utsatta på grund av att 
de ska medverka. Efter att ha fått kränkande ord emot sig där utsättaren har påstått att 
de har en annan sexuell läggning valde dessa pojkar att inte medverka.  

Det är ju mobbning så det bara står härliga till att bli kallad för homosexuell när 
man inte vill vara det för fördomarna finns bland barnen som kommer hemifrån. 

En av informanterna påpekar även att pojkar inte är beroende av en och samma 
kompis utan umgås i grupper. Denne säger även att pojkar kan bli utfrysta som 
flickor men att detta oftast sker i idrottens värld och då brukar pojkar välja en ny 
idrott istället.  

5.3.3 Motsägelser inom pedagogernas syn på flickor och pojkars 
mobbning 

Några saker ändrade sig under intervjuernas gång med respondenterna. Här kommer 
några exempel som har uppmärksammats under samtalen: 

En informant påstår till en början att mobbning inte är könsbundet men när 
diskussionen sedan fortsätter ändras detta synsätt och personen i fråga beskriver 
pojkarnas mobbning som mer synlig än flickornas. Denne påstår även att flickor 
använder sig utav blickar och kroppsspråk medan pojkar är mer fysiska. 

Ytterligare ett exempel är när en informant benämner den verbala mobbningen som 
en tjejgrej. Där tar denne upp att flickor angriper varandra genom att kommentera om 
utseende med mera. Eftersom denne gjort det tydligt att det finns könsskillnader 
inom mobbning fick frågan hur denne anser att pojkar gör om de inte använder den 
verbala biten svarar respondenten att: 

De slänger mer skitord alltså de är väl kanske vad ska man säga de har ju en 
annan jargong men sen kommer det ju här med utseendet även hos killarna 
märker man ju för det är väldigt viktigt för de också med märken och en del bryr 
sig och andra inte men det kommer ju där också med utseende och frisyr och 
sånt där. 
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Denne tycker att den verbala mobbningen även är något som pojkar använder sig av 
vilket informanten själv sa var en tjejgrej tidigare. 

En av respondenterna säger sig inte göra skillnad på könen utan se alla som individer 
men vidare i diskussionen framkommer ändå att denne gör skillnad på hur flickor 
och pojkar är. 

5.4 Förändrad syn på mobbning genom åren 
Informanterna är överens om att mobbningen alltid har funnits men att den har tagit 
nya uttryckssätt med åren. Ett exempel som kommer upp är den fysiska formen av 
mobbning som någon tror var mer vanlig förr än den är idag. Detta för att man har 
mer tillsyn av eleverna under rasterna i form av rastvakter och andra vuxna på 
skolgårdarna.   

Uppmärksamheten har blivit mer, att man jobbar aktivt med att förebygga 
mobbning tror jag. 

Informanterna nämner även att trygghetsteam finns idag och att det nog inte fanns 
förut enligt en av dem som jobbat sen 80-talet. De säger även att det har framkommit 
fler modeller som bland annat Farstametoden som den här skolan arbetar med. 
Eftersom den här skolan har genomgått en ombyggnad har den större möjligheter och 
det är även fler lärare på fler elever. Detta upplever informanterna som något positivt 
då de med hjälp av mentorssamtal känner att de får kontakt med sina elever. En av 
informanterna förklarar skillnaden från förr och nu såhär: 

Ja alltså det har ju kommit upp mer. Förut tror jag inte att man ventilerade lika 
mycket sen och ja jag tror aldrig jag har hört talas om mobbning på det sättet de 
första åren jag var ute, man löste det, man pratade med de om det kom fram men 
inte efter någon metod eller någonting 

Ett annat uttryckssätt som dyker upp under diskussionen är teknologin kring 
nätmobbning och mobbning via sms som är några nya tillvägagångssätt som dykt 
upp under de senare åren. Detta tror informanterna används för att slippa kontakten 
med den andra personen, alltså att man inte har någon person att titta på samtidigt 
som man är kränkande för det är mycket lättare att bara skicka iväg ett meddelande 
än att säga det som de beskriver face to face. Två av informanterna beskriver detta 
som: 

Ja jag menar jag står ju inte och säger något elakt när jag står och tittar den i 
ögonen för det tror jag dem är, vad ska man säga för fega för att göra, utan då är 
det enklare att bara blippa iväg det här 

Ja det är ju enkelt, då ser de ju inte varandra i ögonen det är ju jättelätt att skriva 
du är dum i huvudet, det är ju jättelätt att skriva det och skicka iväg. Poff! 

Även förändringen kring pojkars och flickors mobbning diskuteras och om det har 
skett någon större förändring där. De flesta av informanterna svarar att det har skett 
en förändring och att de hårddragna linjerna som fanns mellan könen och de olika 
mobbningskategorierna har numera suddats ut och är inte lika tydliga.  

jag tror ju att det börjar närma sig, att förr var det grabbar som använde mer 
fysiskt våld att det var vanligare där och att tjejer använde mer psykiskt våld om 
man får säga det så men det börjar närma sig. Jag tror att det är mer vanligt att 
grabbar börjar använda sig mer av psykiskt våld också. 

En av informanterna tar även upp att denne inte tror att det förkom lika mycket 
tjejmobbning förr som det görs idag. Samma informant tar även upp att förr var det 
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vanligare att man höll fast en kille och kastade snöbollar på honom och att man inte 
gjorde det på tjejer. Denne fortsätter med att säga att man inte kan göra detta idag på 
grund av rastvakter och annan personal. 

5.5 Hur vi blir de vi är 
Man får ju en roll i det sammanhanget man är så det är […] det går inte att svara 
på den för hade jag varit och jobbat på ett annat ställe än jag är på idag så hade jag 
också haft en annan roll, hade ni gått på en annan utbildning så hade ni säkert 
också haft en annan roll. Det har ju med sammansättningen av gruppen med att 
göra, hela gruppen påverkar ju individen. 

Det finns olika orsaker som påverkar människan att bli den man är. Respondenterna 
har olika åsikter om vad det är som påverkar människans personlighet. En del 
antyder att man uppfostras på olika sätt samt att samhället och miljön påverkar och 
att detta i sin tur avgör vilka människor vi blir. En har uttryckt sig såhär: 

Men inte som pojk ska väl du sitta och leka med det där, det tror jag har sagts i 
många, många familjer. 

Många förklarar det som att det är generna som avgör vem man blir och att det är 
stor skillnad på om man föds som flicka eller pojke. Några informanter förklarar 
detta genom att säga: 

Du behöver inte uppfostra en kille till en kille och en tjej till en tjej för det finns 
redan i grund och botten naturligt. 

Ja alltså det är ju genusperspektivet. Det är ju hur fostrar vi pojkar och hur 
behandlar vi pojkar och flickor? Det har säkert med föräldrar att göra och sen ja 
hela samhället, tror jag det hänger på. 

De fortsätter med argument som: 
grabbar har ett större fysiskt rörelsemönster oftast, de har större behov av att röra 
sig större, större energi och att slå och det.  

Eh det e ju så att killar tar ju, det e ju bara att göra ett konstaterande att killar tar 
ju mer plats, de låter mer och de syns mer när de gör något.    

Om flickor säger en informant att de har en instinkt att ta hand om varandra. 
Tjejerna ute på skolgården t ex de tar jag hand om ja dem kan ju pyssla om 
varandra på en gunga de har en syskoninstinkt eller moderinstinkt ja det finns ju 
många. 

Samma respondent fortsätter genom att säga: 
jag har ju en son och en dotter och jag behövde ju inte lära henne att leka med 
barbiedockor och jag behövde inte lära honom att köra bilbana 

5.6 Sammanfattning av resultat 
Alla informanter är överens om att mobbning är en handling som upprepas under en 
längre tid och mot samma person. Informanterna tar även upp att det är viktigt att 
eleverna får förståelse för vad mobbning är för att undvika att ordet blir missbrukat 
och används vid fel tillfällen. 

För att arbeta förebyggande mot mobbning använder de sig av SET och av 
mentorssamtal. De använder också en elevenkät för underlag till att kartlägga hur 
eleverna på skolan mår, hur de upplever skolgården och skolans personal men även 
varandra.  När mobbning väl har uppstått utgår de ifrån modellen Farstametoden. 
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Den här skolans Farstametod är modifierad då föräldrarna kontaktas direkt istället för 
vid avslutat ärende. Vid allvarligare fall av mobbning kopplas skolans trygghetsteam 
in för att bearbeta situationen som har uppstått.  

När diskussionen om flickor och pojkars mobbning uppstår menar pedagogerna att 
flickorna utsätter sina offer för psykisk mobbning. Deras tillvägagångssätt är att frysa 
ut varandra. På grund av att flickor är beroende av att ha en bästa kompis kan även 
konflikter uppstå när de byter kompisar då en blir utan eftersom att flickors 
gruppkonstellation är att umgås två och två. Respondenterna påpekar även att flickor 
kan vara verbala och att det är utseendet och prylar som de slår ner på. Det handlar 
för flickor om att växa upp så fort som möjligt och redan på lågstadiet existerar 
tankar om underkläder med mera. När det gäller pojkar gör alla pedagogerna ett 
konstaterande att pojkar är mer fysiska än flickor. Det är enligt dem vanligare att 
pojkar utsätter varandra för saker såsom att gömma personliga tillhörigheter för 
någon och att knuffas med mera. Den verbala biten tycker respondenterna är väldigt 
lika mellan flickor och pojkar och att det som skiljer dem åt är att pojkar slänger ur 
sig mer skitord. De nämner även att pojkar fungerar bäst i grupper eftersom att deras 
aktiviteter kräver att man är fler, som fotbollspel och liknande.  

Pedagogerna anser att mobbning hela tiden hittar nya uttryckssätt och det med hjälp 
av den nya tekniken. De beskriver situationer om nätmobbning och att det är enkelt 
att utföra kränkande meddelande via sms och internet eftersom man slipper se denna 
person i ögonen. Dessa beteenden anser de inte är lika vanlig i den fysiska kontakten. 
Informanterna diskuterar även om att mobbningen mellan pojkar och flickor har 
förändrats då en av dem anser att det inte var lika vanligt förr med att flickor 
mobbade varandra. 

Enligt respondenterna finns det orsaker till att man blir den man är, både familj och 
samhälle påverkar människans personlighet. Omedvetet påverkas flickor och pojkar 
av omgivningen till att få olika egenskaper. De anser att flickor har en mer 
omhändertagande och relationsinriktad instinkt. Pojkar tar större plats och behöver 
mer utrymme att röra på sig enligt dem.   
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6 DISKUSSION 
Under intervjuernas gång har samband och skillnader mellan pedagogernas åsikter 
och författarnas syn på mobbning växt fram. Det finns både likheter och skillnader 
dem emellan. Här presenteras dessa. 

6.1 Pedagogernas definition av mobbning 
Pedagogernas definition av mobbning är för nästan alla densamma som författarnas. 
De pedagoger som hade samma åsikt stärker varandra genom att påstå att mobbning 
är något som upprepar sig under en längre tid och att det är samma person som hela 
tiden är offer. Olweus (1991) beskriver tydligt att det är samma person eller personer 
som utsätter offret men detta var något som inte pedagogerna ute i verksamheten 
nämnde. Pedagogerna var mer inriktade på offret och att det var offret som var 
densamme. Forskarna säger dock att om en person blir utsatt enstaka gånger är detta 
inte mobbning men likväl kränkande.  

En av pedagogerna gav först samma definition på mobbning som de övriga 
pedagogerna men denne verkar inte reflekterat över mobbningssituationer. Detta 
grundar sig i att pedagogen i fråga gav ett exempel som nämnts tidigare då två 
flickor bråkat om samma kompis. Pedagogen uppfattade denna situation som 
mobbning eftersom flickan hamnat i en jobbig sits och är därför enligt den tillfrågade 
mobbad. Uppfattningen som vi har är inte denna situation mobbning utan enbart en 
jobbig upplevelse för flickan men hon är inte kränkt. Höistad (2001) stärker denna 
uppfattning genom att bekräfta att det är viktigt att förstå att tillfälliga händelser kan 
upplevas som obehaglig men inte räknas in under mobbningsbegreppet. Han menar 
som Olweus (1991) att det krävs en viss systematik i händelserna för att det ska vara 
mobbning.  

Detta leder in tankarna på hur ordet mobbning missbrukas som pedagogerna 
diskuterar om. De menar att allt inte ingår under begreppet mobbning utan kraven 
som nämnts ovan måste uppfyllas för att det ska räknas som mobbning. Det är viktigt 
att definitionen av mobbning är tydlig för att personal och elever på skolan ska 
hantera begreppet på rätt sätt. Enligt Höistad (1995) måste begreppet mobbning vara 
tydligt för att kunna reda ut mobbning på rätt sätt när det förekommer. Han skriver 
vidare att vet man inte definitionen på mobbning blir det lätt att uttrycket missbrukas. 
(a.a.). Olweus (1991) stärker detta genom att förklara att en viktig hjälp i arbetet mot 
mobbning är att lärare och elever gemensamt går igenom reglerna angående 
mobbning.  

6.2 Skolans arbete mot mobbning 
Under intervjuernas gång påpekar flertalet av pedagogerna att det var längesen de 
hade mobbning på skolan och att de inte förekommer så ofta. Detta upplevs som en 
positiv bild av skolan men frågan som ställs är hur väl stämmer den in i 
verkligheten?  Höistad (1995) påpekar som tidigare nämnts att när skolan inte ser 
eller väljer att inte se mobbning kan detta bero på flera orsaker. Det kan bland annat 
bero på saknad av kunskap eller att skolan inte ser det allvarliga i situationen. Detta 
bidrar till en större mobbningsarena för mobbaren då denne aldrig möter på motstånd 
(a.a.). Detta bidrar till att den mobbade stöter på hinder i sin utveckling och det är 
skolans ansvar att se till att alla barn har samma rättigheter och möjligheter i skolan 
för att kunna inhämta kunskap. Skolan har även en skyldighet att förebygga och 
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motverka mobbning (Skolverket, 2011). Höistad (1995) skriver vidare i sitt exempel 
att när skolan väljer att inte se mobbning blir detta ett svek mot mobboffret och offret 
anser att det är något fel på honom eller henne. I skollagen (2010:800) står det klart 
och tydligt att huvudman får stå till ansvar om en elev blir kränkt och får även ersätta 
eleven om det går till rättegång för skador som orsakats vid åsidosättandet. Vissa 
pedagoger hade precis gått en kurs i hur skolan ska arbeta mot mobbning där 
likabehandlingsplanen bearbetades. Likabehandlingsplanen skrev pedagogerna 
därefter tillsammans med eleverna för att göra dem delaktiga i skolans arbete mot 
mobbning.  

Pedagogerna beskriver i resultatet hur de går tillväga vid mobbningssituationer. När 
mobbning har upptäckts tar trygghetsteamet tag i situationen och arbetar utifrån 
Farstametoden. Pedagogerna ser inte längre några nackdelar med att använda denna 
metod eftersom ändringar har gjorts då de tar kontakt med föräldrarna vilket inte 
Farstametoden förespråkar. Vid frågan om de använt någon annan metod blir svaret 
nej och detta kan ifrågasättas eftersom de inte har använt sig av någon annan metod 
och har därför inget att jämföra med. Det kan också ses på ett annat sätt eftersom 
Skolverket har ställt sig kritiska till färdiga metoder då dessa inte uppfyller kraven. 
Pedagogerna använder samma metod oavsett om det är en pojke eller flicka som 
utreds även om det enligt Ängmo och Hjelm (2011) har påvisats att vissa modeller 
passar bättre för pojkar respektive flickor. Enligt dem är Farstametoden en modell 
gjord för pojkar och man kan därför ifrågasätta varför de använder dessa även till 
flickor när dessa inte gynnas av den i lika stor utsträckning. Negativt med 
Farstametoden är även överraskningsmomentet eftersom det framkommit tvivel då 
eleverna inte anses få en chans att försvara sig. Positivt med Farstametoden är att den 
inte kostar mycket att använda sig av samt att den bygger på uppföljning och 
utvärdering (a.a.). 

Anledningen till att mobbningen minskat eller inte förekommer i samma utsträckning 
på den undersökta skolan kan även bero på lärarnas aktiva arbete mot mobbning. I 
förebyggande syfte använder de sig av SET och även där har de modifierat den då de 
ansåg att vissa övningar bidrar till ökad mobbning istället. De använder sig även av 
trivseltempen där de kan lokalisera platser som eleverna upplever som otrygga och 
även få reda på om någon känner sig orättvist behandlad. Efter en sammanställning 
av dessa enkäter kan de med hjälp av rastvakter bevaka dessa otrygga ställen samt 
upptäcka om det krävs fler rastvakter. Detta är enligt Ängmo och Hjelm (2011) något 
som gynnar arbetet mot mobbning för flickor.   

6.3 Flickor och pojkars uttryck 
I litteraturen skriver forskarna om hur flickors och pojkars mobbning skiljer sig. En 
av pedagogerna anser att det inte finns någon skillnad mellan pojkars och flickors 
mobbning men hävdar senare i intervjun att flickor gör på ett visst sätt och pojkar på 
ett annat. Detta kan bygga på att pedagoger ska se det ur ett genusperspektiv men när 
man gräver lite djupare kommer de andra åsikterna fram. Det fanns ytterligare en 
pedagog som till en början sa att det inte fanns någon skillnad mellan pojkar och 
flickors sätt att mobba men även där framkom senare att denne ansåg att skillnaden 
var stor i vissa sammanhang. 
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6.3.1 Flickors mobbning 
Det är tydligt bland pedagogerna att det finns bilder av hur flickor mobbar. De börjar 
med att påpeka att skillnaden inte finns men fördomen lyser senare igenom i samtalet 
då tydliga åsikter dyker upp. När diskussioner kring nätmobbning kommer på tal tar 
flertalet av pedagogerna upp exempel utförda av flickor. Pedagogerna säger att 
nätsajter där kommentarer är tillgängliga är framförallt återkommande hos flickor. 
Där ger flickorna kränkande kommentarer om bland annat utseende och prylar. 
Flickors mobbning beskriver forskarna som mer utstuderad och psykisk då de 
utesluter varandra ur leken. Pedagogerna anser att på grund av detta är flickors 
mobbning svårare att upptäcka eftersom det sker mer i skymundan. De tror att detta 
beror på att flickor är smartare än pojkar och att de därför kan ta till knep utan att bli 
upptäckta. Flickor mobbar enligt pedagogerna mycket med kroppsspråk, blickar, 
stänger dörrar när en viss person kommer, skickar lappar och får inte delta i leken 
eftersom de redan är två. Olweus (1991) bekräftar att flickor använder sig av 
indirekta metoder vid mobbning.  

Pedagogerna anser att flickor är mer beroende av en bästis och att det är på detta sätt 
de också kan uttrycka sin mobbning. När en kompis inte längre ”duger” byter man 
till en annan och den som blir lämnad kvar blir ensam om det inte är ett ojämnt antal 
innan. Flickor fungerar enligt bland annat Schjellerup Nielsen (2006) och 
pedagogerna bäst i gruppkonstellationer om två. Detta är vad en utav pedagogerna 
försöker motarbeta då denne menar att flickorna skulle gynnas om de hade mer än en 
vän eftersom att de kan bli ensamma på grund av sjukdom eller att bästisen hittar en 
ny kompis. Pedagogen brukar tala om vikten av många kompisar men ändå brukar 
flickorna anteckna att hon och en annan är bästisar.  

Till skillnad från litteraturen tar pedagogerna upp att flickor mognar för tidigt. 
Flickorna anser att man ska vara tonåringar så fort som möjligt enligt pedagogerna. 
Anledningen till detta kan bero på dagens samhälle där reklam finns överallt och 
skapar en bild av hur man ska vara och se ut. Detta bidrar till att den verbala 
mobbningen om utseende blir betydligt mer användbar eftersom flickorna vet var de 
ska sätta in de känsliga stötarna enligt pedagogerna. De lägger raffinerade 
kommentarer om varandra som i exemplet med omklädningsrummet som nämnts 
ovan i resultatet. Enligt pedagogerna använder flickorna sig mer och mer av den 
verbala mobbningen och detta är något som inte litteraturen behandlar i lika stor 
utsträckning.   

Enligt Svaleryd (2002) är uppfattningen om flickor att de är tysta, lugna, hjälpsamma 
och tar ansvar för andra. Detta är föreskrivna regler som upplevs som normala och 
som samhället lever efter (a.a.). Detta bidrar till att forma flickor till att använda den 
tysta mobbningen eftersom de inte ges utrymme till den synliga mobbningsarenan 
där pojkar agerar.  

6.3.2 Pojkars mobbning 
När informanterna ger exempel på fysisk mobbning är det enbart pojkar som är 
inblandade. Det framgår tydligt att informanterna anser att det är skillnad mellan 
flickor och pojkars mobbning och de tycker att pojkar uttrycker sin mobbning genom 
fysiska handlingar. De benämner det som att pojkar knuffas och trycker in varandra i 
väggen. Detta förstärks även av litteraturen där de olika författarna beskriver pojkar 
som högljudda och mera fysiska. Olweus (1991) stärker detta genom att han anser att 
mobbning med fysiska inslag är vanligare bland pojkar. 
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Både flickor och pojkar använder sig av verbal mobbning men enligt informanterna 
har pojkar ett annat uttryckssätt men båda könen vet var de ska sätta in stötarna. 
Både flickor och pojkar trycker ner varandra när de gäller utseende och tekniska 
prylar och så vidare. Skillnaden enligt informanterna inom den verbala mobbningen 
är att pojkar slänger mer glåpord som fetto och liknande.  

Informanterna ger tydliga svar på att psykisk mobbning är en tjejgrej och att pojkar 
mobbar fysiskt med exempel som att bland annat gömma vantar och hänga undan 
jackan från den de utsätter.   

6.4 Förändrad syn på mobbning genom åren 
Förr mobbade inte flickor enligt en informant och detta är något som har utvecklats 
med tiden. Pojkar har däremot alltid varit fysiska men förr var det mer slagsmål i 
form av att någon höll i en kille medan de andra pojkarna kastade snöbollar på denne 
och liknande. Olweus (1991) gjorde en undersökning av mobbning 1983 och även 
fast han är främst inriktad mot pojkars mobbning tas även flickors mobbning upp i 
denna undersökning. I undersökningen framgår att även flickor mobbar andra men 
inte i samma utsträckning som pojkar men det förekommer. Anledningen till att 
flickor inte mobbade enligt denne informant kan bero på att det ställdes andra krav 
på flickor och deras sätt att vara. Det ansågs mer accepterat att pojkar syns och hörs 
mer då det enligt Svaleryd (2002) är pojkar som är och ska vara dominerande, aktiva 
och kräva uppmärksamhet. Flickor däremot ska vara söta och snälla, gärna mammas 
eller frökens hjälpreda (a.a.). Hedlin (2006) beskriver att vissa normer gäller för hur 
flickor ska uppföra sig för att inte bryta mot risken för att bli stämplad som okvinnlig 
eller manhaftig. Detta kan ha påverkat flickor i deras beteende när det gäller 
mobbning.     

Idag finns det enligt informanterna fler modeller att arbeta efter. Det finns modeller 
som Farstametoden, SET och Olweusprogrammet med flera. Idag har man också 
trygghetsteam och en pedagog tror inte att det fanns när pedagogen började arbeta på 
80- talet. Eftersom informanterna idag använder sig av trivseltempen, ett 
frågeformulär om trivsel på skolan, kan de kartlägga elevernas trygghet och deras 
åsikter om skolgården. Detta har bidragit till att de kan sätta ut flera rastvakter på de 
platser som eleverna upplever som obehagliga. Enligt Ängmo och Hjelm (2011) är 
rastvaktsystemet ett arbetssätt som gynnar arbete att förebygga flickors mobbning. 
Olweus (1991) stärker detta genom sin undersökning som påvisar att ju fler lärare 
som är ute på rasterna desto mindre mobbning förekom det på skolorna. Dock 
framkommer inget i Olweus text om det gäller enbart flickor eller om det är 
generellt. 

Informanterna diskuterar även vikten av samtal och detta är något som Höistad 
(1995) också skriver om. Höistad menar att det är viktigt att skolan visar att all form 
av kränkande behandling är oacceptabel och att man genom samtal både kan 
förebygga och motverka mobbning (a.a.). Informanterna menar att eftersom de har 
mentorssamtal där de en gång i månaden kan prata enskilt med varje elev har de 
lättare att nå fram till dem och få en tydligare bild av hur eleverna har det i skolan. 
Farstametoden som används när mobbning har upptäckts bygger även den på samtal.  

Idag finns även en ny teknologi som inte fanns tidigare. Förr mobbades man öga mot 
öga men idag kan man med hjälp av internet och sms kränka varandra utan att 
behöva mötas face to face. Detta tror informanterna har bidragit till att nätmobbning 
har blivit så omfattande samtidigt som det är svårt att upptäcka. Det är 
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motsägelsefullt eftersom det har ökat samtidigt som det är svårt att avslöja. Eftersom 
informanterna tidigare har sagt att det just nu inte förekommer någon mobbning 
undrar man hur de kan veta att det inte förekommer via nätet? 

6.5 Hur vi blir de vi är 
Det finns olika sätt att se hur vi påverkas och varför vi har de egenskaper som vi har. 
Detta kan förklaras ur två perspektiv ett individperspektiv där personlighetsdragen 
står i centrum (Skolverket 2009). Det kan även förklaras ur ett sociokulturellt 
perspektiv där det är omgivningen som avgör vilka individer vi formas till (Hedlin 
2010). Några av pedagogerna ser det ur ett individperspektiv där det är generna som 
avgör vem man utvecklas till och några ser det ur ett sociokulturellt perspektiv där 
det är samhället som formar människan.  

En av pedagogerna uttrycker det som att man behöver inte uppfostra en kille till en 
kille och en tjej till en tjej utan denne menar att det sker naturligt och att man 
automatiskt får sin roll. Flickor får automatiskt en instinkt där de känner att de vill ta 
hand om andra. Man upplever flickor som tysta och hjälpsamma och flickor är främst 
inriktade mot tyst mobbning. Frånberg och Wrethander (2011) skriver som nämnts 
tidigare att den indirekta mobbningen som anses användas mer bland de “tysta” 
flickorna inte upptäcks i lika stor utsträckning som den direkta mobbningen som 
pojkar använder sig av.  

Olweus (1991) och Höistad (2001) är som tidigare nämnt också inriktade på 
individperspektivet och de menar på att pojkars mobbning hörs och syns mer 
eftersom pojkar är mer högljudda än flickor. Enligt en av informanterna har pojkar 
ett större rörelsebehov och att det sker naturligt att pojkar slåss. En annan informant 
menar att pojkar tar mer plats än flickor och han håller med författarna om att de 
både syns och hörs mer.   

Även hemmet påverkar människan till att formas och det är då föräldrarnas 
uppfostran som det syftar på. Höistad (1995) beskriver i sin bok att det är föräldrarna 
som formar sina barn till hur de ska vara. ”Är jag glad och snäll och trevlig, möts jag 
förmodligen av ögon som utstrålar gillande inför mitt beteende. Är jag besvärlig, 
grinig och arg får jag kanske i stället lite rynkade, bekymrade ögon tillbaka, ögon 
som utstrålar ett ogillande. Barn märker vilka känslor som är OK och vilka som inte 
är det” (Höistad, 1995, s. 20). 

Vissa informanter håller inte alls med Olweus och Höistad utan menar istället att det 
är samhället som formar människans personlighet. Informanterna menar att det är hur 
man bemöter flickor och pojkar som påverkar hela individen till att bli den man är. 
Samhället har olika förväntningar på flickor och pojkar och på hur dessa ska vara. 
Svaleryd (2002) skriver att man associerar flickor och pojkar med olika saker och 
automatiskt framträder traditionella mönster som flickor och pojkar ska följa.  

6.6 Sammanfattning av diskussion 
Informanterna har samma definition av mobbning som litteraturen att det ska vara en 
kränkande handling som upprepas under en längre tid. En informant verkar dock 
osäker på definitionen då denne i andra sammanhang tolkar en jobbig situation som 
mobbning fast att denne elev inte är utsatt för kränkande behandling då två flickor 
vill leka med henne. Pedagogerna nämner även att mobbningsbegreppet lätt 
missbrukas och småsaker blir mobbning. Detta beror enligt författarna på att 
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definitionen inte är tillräckligt tydlig för elever och lärare vad mobbning egentligen 
är. 

Enligt informanterna förekommer det ingen mobbning på den här skolan just nu och 
det var längesen det gjorde det. Orsaken till detta kan tolkas på olika sätt och det kan 
delvis vara att mobbning idag är svår att upptäcka med den nya teknologin och 
elevers tillvägagångssätt. Det kan också vara lärares bristande kunskap om mobbning 
och att de väljer att det inte är så allvarligt som det egentligen är. Eftersom att de har 
ett trygghetsteam som arbetar aktivt mot mobbning kan det även vara detta som 
bidrar till skolans minskade mobbning. När mobbning väl har upptäckts använder 
trygghetsteamet sig av Farstametoden som bygger på samtal. Dock anses det att 
Farstametoden är främst inriktad mot pojkars mobbning och gynnar inte arbetet mot 
flickors mobbning på samma sätt. Detta är dock inget som dessa informanter har i 
åtanke. Pedagogerna på skolan arbetar förebyggande mot mobbning genom SET och 
samtal med eleverna. De har sållat bort övningar som informanterna anser inte är 
aktuella samt sådana som istället ökar mobbningen.  

Vid jämförande av flickors och pojkars mobbning säger pedagogerna att vissa typer 
av mobbning är antingen en tjej- eller killgrej men det framgår senare att även det 
motsatta könet använder sig utav de olika mobbningsmetoderna men inte i samma 
utsträckning. Flickor däremot använder aldrig den fysiska mobbningen enligt 
informanterna och flickors naturligaste mobbningsform är den psykiska och då i 
form av utfrysning och uteslutande. Pojkar menar informanterna rör sig inom alla 
mobbningsmetoder såsom fysisk, psykisk och verbal. Dock menar informanterna att 
även inom de olika mobbningsmetoderna gör de olika könen på olika sätt. Pojkar har 
en annan jargong än flickor i den verbala mobbningen. I fysisk mobbning utsätter 
pojkar varandra för knuffar och trycker upp varandra mot väggen medan flickor inte 
förekommer på den här arenan. Flickors främsta mobbningsarena är den psykiska 
och det finns pojkar som använder denna arena men det är mycket sällan. Olweus 
(1991) stärker detta genom att skriva att mobbning med fysiska inslag är vanligare 
bland pojkar medan flickor använder mer utstuderade och andra metoder som förtal, 
ryktesspridning, och manipulering av vänskapsrelationer. 

Synen på mobbning förändras hela tiden och detta beror enligt informanterna på att 
det finns fler modeller att jobba efter samt att man idag har mer rastvakter ute. Förr 
fanns det en klasslärare men idag är de fler klasslärare på grund av ombyggnaden på 
skolan. Pedagogerna har därför fått mer tid till att prata enskilt med varje elev en 
gång i månaden och detta tror de är förebyggande mot mobbning. Informanterna 
nämner även att de med hjälp av den nya teknologin har blivit enklare att kränka 
varandra för man inte behöver stå för konsekvenserna eftersom man inte ser 
personen i fråga. Detta kunde man inte göra förr på grund av att denna teknologi inte 
fanns utan mobbningen fick ta andra uttrycksformer. 

När informanterna ska förklara varför vi blir de vi är ser de detta ur två olika 
perspektiv. Några informanter ser det ur ett individperspektiv där man föds in i en 
roll och på naturligt sätt formas till den man blir. Några informanter håller inte alls 
med utan väljer att se det ur ett sociokulturellt perspektiv där det är omgivningen 
som istället formar oss.  
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6.7 Fortsatt forskning 
Genus och mobbning är båda väldigt stora och aktuella ämnen som det ständigt 
diskuteras om. En intressant forskningsingång skulle vara att se denna studie ur ett 
elevperspektiv. Att forska om hur eleverna uppfattar att flickor och pojkar mobbar 
och om de anser att det är någon skillnad och jämföra den med pedagogernas syn på 
detta. 

Den nya teknologin har tagit en större del av elevernas vardag, så även gällande 
mobbningen. Det skulle vara intressant att undersöka mer om detta fenomen och då 
även om den skiljer sig mellan pojkar och flickor.     
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BILAGA 1 
Hej 

Vi är två studenter från Linnéuniversitet som läser vår sista termin på 
lärarutbildningen. Vi har båda praktiserat på bland annat Färjestadens skola innan. 
Nu har vi satt igång med vårt examensarbete om mobbning och skulle behöva er 
hjälp då vi hade tänkt att den skulle innehålla intervjuer från 6 st lärare på 
mellanstadiet och 2 st fritidspedagoger. Vi skulle vilja ha intervjuerna mellan mån-
ons v.48 och om intresse finns så kommer vi överens om en tid under dessa dagar. 

Tack på förhand! 

Ida Eklöf och Sara Torstensson 
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BILAGA 2 
Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Har du arbetat på fler skolor än denna? 
3. Har du varit verksam i någon anitmobbningsgrupp av något slag? 
4. Hur arbetade ni där i såfall? 
5. Beskriv ett mobbningscenario 
6. Vad händer? 
7. Varför tror du att det händer vilka orsaker kan ligga bakom? 
8. (Tror du det skulle vara någon skillnad om det var en flicka/pojke istället?) 
9. Om ja på vilket sätt?  
10. Hur kan man som lärare vara med och få en lösning anser du? 
11. Om detta är något du varit med om hade du löst det på samma sätt idag?  
12. Om det är någon skillnad varför tror du att det är så? 
13. (Mobbar flickor och pojkar på samma sätt enligt dig?) 
14. Om inte vad är skillnaden? 
15. Varför tror du att det är så? 
16. Höistad skriver att barn som blir mobbade upplever en skam och vill inte 

gärna prata om det, på vilket sätt är det vanligast att få reda på att någon elev 
far illa genom mobbning eller kränkande behandling? 

17. Varför tror du att det är så? 
18. Vilken mobbningskategori (fysisk, psykisk och verbal mobbning) tycker du 

är den vanligaste? Brukar det skilja sig mellan vilket kön som använder dem 
olika kategorierna och i såfall på vilket sätt? 

19. Varför upplever du det så? 
20. Vi upplever att i och med den nya teknologin som sms och internet har det 

blivit vanligare med nätmobbning, hur brukar detta ge sig i uttryck i skolan? 
21. Varför tror du att elever använder sig utav nätmobbning? 
22. Säg ett exempel om hur man kan lösa ett mobbningsfall? 
23. (Hade du löst det annorlunda om det varit en pojke/flicka?) 
24. Hur har din syn på mobbning förändras genom åren? 
25. Vad finns det för orsaker till att mobbningen har förändras? 
26. Vilka åtgärder har ni gjort genom åren? 
27. (Skillnad mellan kön?) 
28. På vilket sätt? 
29. Tror du att en elev som har fått rollen som mobbare tilldelad till sig har den 

rollen även om eleven byter skola? 
30. Vad tror du det är som gör att elever blir mobbare och mobboffer? 

Hur kan man arbeta förebyggande för att motverka detta? 

 


