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SAMMANFATTNING 

____________________________________________________________ 

Matilda Eng & Alexander Viberg  

Mobbning – en undersökning kring mobbning. 

Bullying – a survey about bullying. 

      

     Antal sidor: 19 

______________________________________________________________________________ 

Omkring 10 % av alla elever känner sig mobbade i skolan, det här en siffra som är på tok för 

hög. Vi vill genom det här arbetet synliggöra kunskap om mobbning och öka förståelsen för 

de som arbetar kring barn och elever. Vi vill även se eventuella skillnader och likheter mellan 

åldrarna inom ämnet mobbning. Vi har använt oss av elev- enkätundersökning och intervjuat 

verksamma lärare och pedagoger. Vårt resultat visar att 10 % känner sig mobbade på den 

skolan där vi genomförde enkätundersökningen. Våra intervjuer har visat att mobbning är ett 

viktigt ämne som beror och påverkar många.  

 

Nyckelord: Mobbning, Utsatta, elever, pedagoger, problem.  
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1. Bakgrund 

 

Den 1 april 2006 kom lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever. 1 januari 2009 ersattes den med en ny diskrimineringslag samt ett kapitel i 

skollagen. Handlingsplaner för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling 

som våld och mobbning ska finnas på varje skola (Herlin & Munthe, 2008).  Att det skulle 

dröja så här länge innan det kom en lag mot diskriminering är oförståeligt enligt oss. Att det 

tog ytterligare tre år för att det skulle få ett kapitel i skollagen är än värre. 

Bara för att det numera finns en lag betyder det inte att problemet är borta, vi har båda regerat 

starkt på hur det ser ut och fungerar i vårt samhälle inom frågan mobbning.  

Ämnet mobbning har varit något som vi båda har varit intresserade av en längre tid och 

därmed blev det naturligt för oss att skriva om detta i vårt examensarbete. Ämnet mobbning är 

ett aktuellt ämne som vi anser att det saknas kunskaper inom och vill därför öka kunskapen 

hos lärare, elever och oss själva i vår pedagogiska yrkesroll. Vi vill med vårt examensarbete 

synliggöra och förtydliga det problem som faktiskt råder i vårt samhälle och på skolor runt om 

i Sverige.   

Många känner sig maktlösa och vi har fått känslan att det råder en inställning där många 

lärare och pedagoger är konflikträdda och ser förbi problemet istället för att ta tag i det. Det 

optimala hade självklart varit om all mobbning försvann, det är dock inte så lätt men att den 

till stora delar ska försvinna är vårt mål och det här arbetet ska bli ett steg i rätt riktning. Vi 

har genom enkätundersökningar, intervjuer och litteratur ökat vår kunskap i ämnet mobbning. 

Vi tror att det bästa är, även om det kan vara svårt, är att möta problemen innan de eskalerar.  
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2. Syfte/frågeställning 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur mycket mobbning det förekommer på den skolan 

vi valt att undersöka. Syftet är även att synliggöra kunskap om mobbning och vilka det är som 

blir utsatta, vilka det är som mobbar och vad man kan göra för att motverka mobbning. Vi vill 

även se eventuella skillnader och likheter mellan åldrarna inom ämnet mobbning.  

 

1. Vad är mobbning? 

2. Hur motverkas mobbing? 

3. Vem blir utsatt? 

4. Vem eller vilka är det som mobbar? 
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3. Litteraturgenomgång 

I följande kapitel kommer vi att ta upp forskning inom ämnet mobbning. Vi kommer att svara 

på våra frågeställningar utifrån den litteraturen vi utgått ifrån. De författare vi referat till är 

bland annat Olweus som forskat mycket kring ämnet mobbning. Vi kommer att ta upp vad 

mobbning är och vad det innebär att vara utsatt. Vi kommer även att beröra vilka det är som 

mobbar och vad det finns för orsaker till att de mobbar.  

 

3.1 Vad är mobbning? 

Det finns olika uppfattningar om vad kränkande behandling är. Hjalmar Söderberg skrev 1898 

Gycklaren, en historia om hur ”den avvikande” straffas i sin omgivning. Idag är det 

fortfarande likadant menar Herlin & Munthe (2008) även om det finns lagar och regler mot 

kränkande behandling förekommer det dagligen på våra skolor. Mobbning är enligt Olweus 

(1998) när en enskild individ eller en grupp trakassera och plågar någon annan. Mobbning kan 

även definieras som att en person vid flertal tillfällen och under en viss tid blir utsatt för 

negativa handlingar från någon annan person. En negativ handling kan vara att man med ord 

trycker ner en annan individ men även också när någon blir utsatt för slag och knuffar mot ens 

vilja. Mobbning utförs oftast på en enskild individ men mobbning kan även förekomma på en 

större eller mindre grupp (Olweus, 1998). 

 

3.2 Hur många är mobbade? 

Olweus (1998) menar att runt 10 % av alla elever är mobbade vilket betyder att det i en klass 

på 20 elever är två stycken. Andra specialister hävdar att det handlar om runt 1-3 % Oavsett 

vilka siffror som stämmer är det ändå på tok för mycket. Vi behöver som lärare och i samråd 

med rektorn på alla skolor arbeta mer motiverat för att till en början få ner siffrorna och i 

slutändan bli av med all sorts mobbning i skolan. Det finns inga siffror som visar på att det 

skulle förekomma mer eller mindre mobbning på stora eller små skolor inte heller om 

skolorna är förlagda på landet eller i staden. Däremot är det mer vanligt att killar använder 

våld medans tjejer använder sig av elaka kommentarer och utfrysning. Det som gör 

mobbningen så svår att upptäcka för lärare är för att den är dold, lärare ser ofta bråk och 

dispyter mellan elever men när dem frågar vad det handlar om så svarar eleverna att det är på 

skoj.  
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Anatol Pikas är en docent och är den förste som skrev en bok om mobbningsbehandling i 

Sverige. Pikas anser att Olweus siffror om mobbning i skolan inte speglar verkligheten utan 

hävdar att det visar elevernas attityd och uppfattning om vad mobbning är. Skolverkets 

undersökning som gjordes 2002 stödjer till viss del Pikas tankegångar. Under 25 årstid har 

Pikas utvecklat sin gemensamt- bekymmer- metod. Metoden går ut på medling som ska få 

mobbaren att förstå att det är fel med mobbning. Författaren menar också att medlingen ska 

ske på ett professionellt sätt där inte offrets utsatthet färgas (Herling & Mynthe, 2008).  

 

3.3 Vem blir utsatt? 

Den som blir mobbad, vågar oftast inte göra något annat än att hålla med. Det finns en teori 

om varför mobbning finns och det ligger i grund för att elever vill testa sig själva i sin 

utveckling. Det finns ett omedvetet behov där individer i grupp har ett behov att gå på den 

eller de som de anser är svagare än sig själva. Det kan även vara så att elever med egna 

problem har en tendens att bearbeta dessa genom att gå på andra i form av mobbning. Elever 

kan egentligen bli mobbade för vad som helst men det är egentligen bara för att ”motivera” 

sin mobbning och kan vara sådant som fetma, klädstil, hårfärger m.m. Där här orsakerna har 

enligt forskning en liten betydelse. Det som påverkar mer kan vara att den mobbade är blyg 

och tillbakadragen, har den utsatte svårt för att sätta gränser och säga ifrån är det tyvärr så att 

denne kan bli ett offer. Säger den som blir mobbad inte ifrån vill de som mobbar se hur långt 

de kan gå innan offret säger ifrån. Det här blir provocerande och leder till fortsatt mobbning. 

Alla kan bli mobbade och det behöver inte bero på ovanstående exempel men det är dessvärre 

vanligare att det är så. De som mobbar har oftast ett starkt behov av att dominera och känna 

makt, de vill vara någon slags ledare (Lagerman & Stenberg, 2001).  

Att vara utstött kan definieras på olika sätt, det kan handla om att en elev inte får vara med, 

när någon säger elaka ord genom exempelvis sms, mail. Det kan vara fysiska saker som 

knuffar m.m. allt det här är att stöta ut någon. Det satsas miljontalskronor av politiker i 

svenskaskolor, Ändå kränks barn varje dag i skolan många ser skolan och vill att det ska vara 

en trygg plats inte en plats där elever går runt och har ont i magen och är oroliga. Även om 

begreppet mobbning inte lyftes fram och synliggjordes förens på 1960 talet är mobbning 

något som alltid funnits i mänsklig samvaro. Det finns inga exakta saker som gör att elever 

blir mobbade men det finns saker som är mer förekommande. Det kan räcka med att någon ser 

annorlunda ut, är överviktiga, klena eller färgade. Det som fastslås är att de som blir mobbade 

blir det oftast på grund av sitt utseende. De personer som avviker mest i mobbarnas ögon är 
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de som oftast blir offren. För att en skola och en skolklass ska fungera finns det oskrivna 

etikettregler, de som mobbar har i många fall brist i sin uppfostran och en slags felinlärning. 

Om en elev har sämre hemförhållanden kan det leda till att denne väljer att mobba andra. I 

stöd av forsking finns det flera orsaker som samverkar inom mobbning. Mobbning kan yttra 

sig på ett liknande sätt i vissa fall men är oftast helt olika. Det är inte enkelt att hitta endast en 

förklaring till mobbning utan de flesta fall är unika (Thors, 2007). 

 

3.4 Hur sker mobbningen?  

 Att de som mobbar har ett aggressivt beteende och har en positiv inställning till våld är en 

sak som är vanligt förekommande. Det kan också vara på sådant sätt att de som är med och 

mobbar är det för att de själva är rädda för att bli mobbade. Mobbning sker oftast när vuxna 

inte ser det, det här är för att de som mobbar oftast är medvetna om att de gör det. Det här gör 

att det blir svårt att upptäcka mobbning och kan göra att den försiggå under en längre period. 

De som mobbar brukar göra det genom att knuffas eller retas och de som kan få dem att 

fortsätta är när offret inte säger ifrån, om den som blir mobbad däremot säger ifrån på skarpen 

kan det få mobbarna att sluta. Det här är dock inte lätt att ha kraft och mod till när man känner 

sig utstött av en eller flera andra individer. Det går att stoppa mobbning genom ett målinriktat 

arbete, däremot kommer tyvärr fenomenet mobbning inte att försvinna. Det är i dag cirka 10 

% som är mobbade runtom på våra skolor, tyvärr så är det många som blundar för 

mobbningen. Det bästa sättet för att stoppa mobbning är att förebygga den. Det kan göras 

genom kamratstödjare och mobbningsteam som de vuxna tar ansvar för (Lagerman & 

Stenberg, 2001). 

 

3.5 Vilka är det som mobbar? 

Granström (2007) menar att vårt samhälle är uppbyggt av olika etikettregler, detsamma gäller 

i skolan. I etikettreglerna i skolan lär sig barnen att de ska räcka upp handen, inte gå före i 

kön, inte använda sig av fula ord och att de inte ska mobba någon annan individ. Granström 

(2007) menar att en mobbares beteende är en form av felinlärning eller en brist i utbildning 

och uppfostran. Bristerna kan bero på elevens hemförhållanden, eleverna kanske inte har 

några goda vanor med sig hemifrån. Det finns studier på att många individer som mobbar 

faktiskt har svåra hemförhållanden där de har föräldrar som inte visar intresse för sina barn. 

En elev som kommer från en kärleksfull familj har lättare för att hantera känslor och 
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aggression än vad en elev som kommer från en kärleksfattig familj har. Han jämför mobbning 

med läs och skrivsvårigheter och menar att en elev som mobbar kan ha problem med att lära 

sig umgås på ett snällt och riktigt sätt (Thors, 2007). 

 

3.6 Vad säger skolverket och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011? 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR,2011) står det att 

skolans mål är att varje elev ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling samt medverka till att hjälpa andra människor, […] kan leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utvecklas en vilja att handla också med deras bästa för 

ögonen” (LGR, 11:12). Alla som arbetar på skolan ska ”aktivt motverkas diskriminering och 

kränkande behandling av individer eller gruppen.” (LGR, 11:12). 

Skolverket gav 2011 ut en rapport om utvärdering av metoder mot mobbning. Mobbning 

definieras som en upprepande negativ handling där någon medvetet förorsaka någon annan 

skada eller obehag. Mobbning är något som pågår under en längre tid medan kränkande 

behandling är när en individ kränks vid enstaka tillfällen. I utvärdering som gjordes visar att 

16-19 procent känner sig utsatta och 7-8 procent känner sig mobbade. Utvärderingen visar på 

olika insatser som kan göras för att minska kränkningar och mobbingen. Insatser för att 

minska kränkningar kan vara att elever aktivt arbetar förebyggande mot mobbing, 

rastvaktsystem, antimobbning team på skolan och åtgärden för både mobbare och mobbade. 

Insatser för att minska mobbning kan vara att skolan har uppföljningar och utvärderingar på 

elevernas mobbningssituationer och att skolan utbildar personalen på skolan för att öka deras 

förståelse kring mobbning. De menar också att ett bra skolklimat är en viktig förutsättning för 

ett bra arbete. De finns flera faktorer som påverkas skolklimatet, det kan vara faktorer som 

relationer, normer, värderingar och attityder (Skolverket, 2011).  

 

3.7 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Det finns olika uppfattningar om vad kränkande behandling är. Hjalmar Söderberg skrev 1898 

Gycklaren, en historia om hur ”den avvikande” straffas i sin omgivning. Idag är det 

fortfarande likadant menar Herlin & Munthe (2008) även om det finns lagar och regler mot 

kränkande behandling förekommer det ändå dagligen i våra skolor. Mobbning är enligt 

Olweus (1998) när en enskild individ eller en grupp trakassera och plågar någon annan. 
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Olweus menar även att runt 10 % av alla elever är mobbade vilket betyder att det i en klass på 

20 elever är två stycken. Andra specialister hävdar att det handlar om runt 1-3 % Oavsett vilka 

siffror som stämmer är det ändå på tok för mycket, Anatol Pikas är en docent och är den förste 

som skrev en bok om mobbningsbehandling i Sverige. Pikas anser att Olweus siffror om 

mobbning i skolan inte speglar verkligheten utan hävdar att det visar elevernas attityd och 

uppfattning om vad mobbning är. Skolverkets undersökning som gjordes 2002 stödjer till viss 

del Pikas tankegångar.  

Den som blir mobbad, vågar oftast inte göra något annat än att hålla med. Det finns en teori 

om varför mobbning finns och det ligger i grund för att elever vill testa sig själva i sin 

utveckling. Det finns ett omedvetet behov där individer i grupp har ett behov att gå på den 

eller de som de anser är svagare än sig själva (Lagerman & Stenberg, 2001). Det är inte enkelt 

att hitta endast en förklaring till mobbning utan de flesta fall är unika. Det handlar om faktorer 

som samspelar och förstärker varandra. För att kunna hantera och få bort mobbning måste 

varje mobbningssituation analyseras ingående och helhjärtat (Thors, 2007).  

Att de som mobbar har ett aggressivt beteende och har en positiv inställning till våld är en sak 

som är vanligt förekommande. Det kan också vara på sådant sätt att de som är med och 

mobbar är det för att de själva är rädda för att bli mobbade. Mobbning sker oftast när vuxna 

inte ser det, det här är för att de som mobbar oftast är medvetna om att de gör det. Det här gör 

att det blir svårt att upptäcka mobbning och kan göra att den försiggå under en längre period 

(Lagerman &Stenberg, 2001). Granström (2007) menar att en mobbares beteende är en form 

av felinlärning eller en brist i utbildning och uppfostran. Bristerna kan bero på elevens 

hemförhållanden, eleverna kanske inte har några goda vanor med sig hemifrån 
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4.Metod 

I det här kapitlet kommer vi redovisa hur vi gått till väga för att få fram vårt resultat. Vi har 

gjort enkätundersökningar på en F-6 skola. Vi har även gjort intervjuer med verksamma 

pedagoger.  

Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning, intervjuer med olika verksamma 

pedagoger och litteratur som är relevant för ämnet. Våra intervjufrågor är gjorda efter vad 

som står i litteraturen. Vi har använt oss av semi- strukturerade intervjuer som innebär att 

respondenten har fått följdfrågor på det ursprungliga frågeschemat. Då frågorna inte är 

bundna till varandra ges det möjlighet att få ut mer kunskap från respondenten (Bryman, 

2001). Vi valde den här strukturen för att vi ansåg att ämnet mobbning är ett brett ämne där 

det finns utrymme för diskussion kring de olika intervjufrågorna. Vi har använt oss av 

kvalitativa intervjuer då intervjun har rört sig i olika riktningar. Då vi anser våra frågor gav 

utrymme till fler funderingar är detta något som också stärker påståendet om att det var en 

kvalitativ intervju. Ordningsföljden på vårt intervjuschema kunde se olika ut i de olika 

intervjuerna samt att vi var flexibla vilket enligt Bryman (2001) är en kvalitativ intervju. 

Enkätundersökningen genomfördes på en F-6 skola och avhandlade 204 elever. Vi valde att 

använda oss av kvantitativ enkätundersökning, vilket innebär att respondenterna bara haft 

förbestämda svarsalternativ i en fast struktur. Det har inte getts några möjligheter att utveckla 

sina svar, det har inte heller funnits möjligheter att följa upp respondenternas svar (Bryman 

2001). Föredelen med enkäter är att de lätt kan anpassas efter respondenternas behov då de 

själva kan avsätta tiden för genomförandet. Det är viktigt att anpassa antalet frågor till 

respondenterna då de i en enkätundersökning kan tappa motivationen om de är för mycket och 

ointressanta frågor. Nackdelen med vår enkätundersökning är att det finns en risk för att 

information har utelämnats då det inte ges möjlighet att utveckla sina svar (Bryman 2001). Vi 

har använt oss av tidigare forskning och relevant litteratur.  

 

4.1 Urval 

Anledningen till att vi gjorde en enkätundersökning på den aktuella skolan var för att de var 

den enda skolan som ville ställa upp. Vi valde att göra enkätundersökning i olika årskurser för 

att se om det fanns skillnader eller likheter i åldrarna men även för att se skillnader och 

likheter mellan könen. De pedagogerna vi valde att intervjua var bekanta sen innan. Vi har 

intervjuat en klasslärare, en förskolelärare, en specialpedagog, en rektor och två 
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fritidspedagoger. Anledningen till att vi valde dessa yrkesroller var att vi ville se hur de ser på 

mobbning utifrån deras verksamhet. Enligt Bryman (2001) Vi har använt oss av 

bekvämlighetsurval när det gäller våra intervjuer och enkätunderökningar. Det här innebär att 

vi använder oss av personer som har varit lättillgängliga. När det gäller enkäterna är 

sannolikheten hög att vi får tillbaka de enkäter vi gett ut då vi har bra kontakt med skolan. Vi 

har inte använt oss av alla intervjufrågor i vår undersökning då deras svar inte framgav 

någonting.  

 

4.2 Genomförande 

Genomförande av enkätundersökningarna gick till så att vi först gjorde en förfrågan hos 

rektorn på skolan. Efter godkännandet åkte vi till skolan två veckor senare och besökte de 

olika klasserna där vi gjorde enkätundersökningarna. Enkätundersökningen tog cirka 20 

minuter i varje klass. Vissa av klasslärarna valde att enbart ta emot enkäterna och sedan 

genomföra dem när de passade dem bäst. De lämnade sedan över enkäterna till oss när de var 

klara.  

Intervjuerna har genomförts enskilt i ett avlägset rum. Under intervjuerna har det enbart 

deltagit två personer, respondenten och intervjuaren. Intervjuerna sträckte sig från 30 minuter 

till 1 timma beroende på hur insatta och intresserade de var i ämnet. Alla de som har 

intervjuats har fått frågorna skickade till sig innan för att de ska vara förberedda på vilka 

frågor som skall komma.  

 

4.3 Bearbetning och analys 

Vi sammanställde svaren vi fått utifrån enkäterna. Vi sammanställde varje fråga för sig för att 

tydligare se svaren och bilda oss en helhet. Vi tog en tom enkät och fyllde i deras svar genom 

att markera med ett stäck under varje fråga för att se helheten på enkäterna. Vi sammanställde 

intervjuerna enskilt först för att sedan jämföra de svaren vi fått med varandra. Vissa av 

frågorna har vi valt att inte använda i vår undersökning då svaren var väldigt tunna eller inte 

besvarade alls då de inte hade någon direkt erfarenhet att relatera till.  Vi tycker enkätsvaren 

stämde bra överens med teorin. Majoriteten av dem vi intervjuade ansåg vi ha relativt bra 

kunskap om mobbning medan vissa svar inte stämde överens med de kunskaper vi tagit del av 

tidigare.  
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4.4 Trovärdighet och äkthet 

När det gäller enkätsvaren är det svårt för oss att veta den exakta äktheten då det tämligen 

enkelt att avvika från faktiska svaren. Saker som kan påverka svaren kan till exempel vara att 

de inte vill eller vågar erkänna de faktiska svaren. Det kan även ha hänt något den dagen som 

påverkar svaren men svaren kan även påverkas av det faktum att de är stressade och inte ta 

enkätundersökningen på allvar. Trovärdigheten och äktheten i intervjusvaren anser vi vara 

hög då frågorna inte direkt är personliga i den utsträckning att de inte skulle våga säga vad de 

tycker och faktum att vi är bekanta med dem ökar trovärdigheten och äktheten i svaren.  

 

4.5 Etiska kriterier  

Enligt samtyckeprincipen skall medparten som deltar i en underökning få full information om 

undersökningens syfte och uppläggning. Deltagren ska även frivilligt få lämna sitt samtycke 

att delta i undersökningen (Bryman, 2001). De som deltog i intervjuerna fick frivilligt besluta 

om de ville delta eller inte. De fick information om undersökningens syfte och upplägg och de 

fick även ta del av frågorna innan intervjuerna och fick på så vis frivilligt välja om de ansåg 

sig vilja delta eller inte. De som deltog fick även veta att intervjuerna är anonyma för bevara 

deras integritet. När det gäller enkätundersökningen var det enbart skolan som fick ta del av 

syftet och upplägget inte varje enskild individ. Skolan tog på sig ansvarat att meddela 

vårdnadshavarna att en undersökning kring mobbning kommer att göras på skolan. I en 

undersökning kan deltagarna få eventuella skador eller men, som sämre självkänsla, stress och 

fysiskt skada (Bryman, 2001). Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn de eventuella skadorna, 

men vi anser också att det inte kan ske någon fysisk skada utifrån vår undersökning. Om 

deltagarnas självkänsla påverkas vet vi inte, vi vet heller inte om de kan påverkas i form av 

stress men vi är högt medvetna om att dessa skador finns och att de kan påverkas av dem.  

 

4.6 Metodkritik 

När det gäller enkätfrågorna är det både positivt och negativt att de hade fem svarsalternativ. 

Vi anser att det positiva är att de hade många svarsalternativ, men samtidigt är vi medvetna 

om att en del information uteblir på grund av att det inte blir något samtal kring svaren. Vi 

anser att vårt upplägg kring intervjuerna, där vi först skickade frågorna och sedan genomförde 

intervjun var bra. Vi upplevde att två av intervju personerna svarade väldigt kort på vissa 
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frågor. Varför de inte svarade mer utförligt vet vi inte. Vi upplevde att svaren vi fick kändes 

välgenomtänkta, det tror vi beror på att vi skickade ut frågorna till dem i förväg. Under 

intervjuerna blev det diskussioner kring frågorna vilket vi upplevde som positivt.  
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5. Resultat och Analys 

I följande kapitel kan ni läsa resultatet på vår undersökning av enkäterna och intervjuerna. Vi 

kommer även att analysera vårt resultat och koppla det till vad litteraturen och den tidigare 

forskningen säger.  

 

5.1 Enkätundersökning 

På skolan där undersökningen har gjort går det 204 elever. Skolan är en F-6 skola, men vi har 

endast gjort undersökning från årskurs 1 till 6. I årskurs 1 är det 31 elever som har deltagit i 

undersökningen. 12 av de här eleverna, fyra flickor och åtta pojkar, har någon gång känt sig 

utstötta, vissa oftare än andra. 9 av de här 12 eleverna har även någon gång känt sig mobbade. 

I årskurs 2 var det 27 elever som deltog i undersökningen, 6 av de här eleverna, 4 flickor och 

2 pojkar har någon gång känt sig utstötta och 5 av de 6 har någon gång känt sig mobbade. En 

av de här eleverna upplever sig vara mobbad ofta, men han menar att han trivs bra i skolan 

och har kompisar att leka med på rasterna. I årskurs 3 är det 19 elever som har deltagit i 

undersökningen varav 6 känner sig utstötta någon gång. En flicka känner sig mobbad i skolan 

och hon upplever även stress och mår dåligt när hon är i skolan.  

I årskurs 4 går det 33 elever och 10 av de här eleverna, 8 pojkar och 2 flickor har någon gång 

känt sig utstötta. 5 av pojkarna känner att de är mobbade ibland och en pojke känner ofta att 

han är mobbad i skolan. Han trivs i skolan ibland och känner oro och stress ofta. En av 

tjejerna trivs oftast i skolan men hon känner sig ofta mobbad, hon upplever sällan stress och 

oro i skolan.  I årskurs 5 går det 29 elever och 5 av de eleverna känner sig utstötta i skolan, 2 

pojkar och 3 tjejer. En flicka och en pojke av de 5 känner sig mobbade i skolan. Pojken 

upplever att han är utstött och mobbad ofta och han känner stress och oro. Han har kompisar 

att umgås med i skolan och han menar att han också trivs i skolan. I årskurs 6 deltog 29 elever 

i undersökningen och 5 av de här eleverna, 2 pojkar och 3 flickor, upplever att de är utstötta 

ibland. Eleverna har aldrig känt sig mobbade i skolan.  

Majoriteten av eleverna trivs på skolan och de flesta av eleverna har någon att vara med på 

rasterna. Majoriteten upplever dock att andra är själva på rasterna ibland, de flesta försöker då 

få med dem i aktiviteterna för att de inte ska känna sig utanför. 99 % av eleverna har aldrig 

mobbat någon annan elev men det är 20 % på skolan som känner sig utstötta och 10 % som 

känner sig mobbade.  
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5.2 Intervjuresultat  

Nedan presenteras reslutat utifrån de intervjuer vi gjort med sex verksamma lärare. 

Intervjuerna är gjorda på två olika skolor där pedagogerna är verksamma. Vi har gjort 

intervjuer med två fritidspedagoger, en förskollärare, en klasslärare, en specialpedagog och en 

rektor. Intervjuerna är gjorda enskilt. Vi har valt att dela in de frågorna i underrubriker.  

 

5.3 Vad är mobbning, förekommer det på er skola och vad gör ni för att motverka det? 

Pedagogerna på skolorna anser att mobbning är ett viktigt ämne i skolan för att det berör så 

pass många, både elever, föräldrar och lärare. De menar även att mobbning inte enbart kan 

ske mellan eleverna utan även lärare emellan. Två av pedagogerna definiera mobbning som 

systematisk kränkande handling mot en annan person. Det kan handla om fysisk eller psykisk 

kränkning i form av knuffar, elaka kommentarer eller utfrysning.  

En av pedagogerna anser att det inte förekommer någon mobbning på skolan just nu. Hon 

menar däremot att hon tror det är vissa elever på skolan som känner sig utstötta, men menar 

samtidigt då att det inte är mobbning. De övriga pedagogerna är väl medvetna om att det 

förekommer mobbning på skolan.  

En av pedagogerna nämnde att han vill ta tag i problem som uppstår direkt innan det uppstår 

fler konflikter mellan eleverna, han menar även att det är lättare för en elev att förstå vad 

han/hon gjort för fel om man tar tag i det direkt. De andra pedagogerna anser också att man 

ska ta tag i problemet direkt innan det är försent.   

 

5.4 Vad är svårast att hantera när det gäller mobbning? 

Alla anser att det är svårast att prata med föräldrarna till de som mobbar. Det kan vara svårt 

att som förälder höra att deras barn mobbar andra i skolan. Pedagogerna anser att det är lättare 

att prata med eleverna för att de möter man på en annan nivå om man jämför med föräldrar 

samtalet. En elev kan lättare förstå att det han/hon gör är fel om man förklara det utifrån deras 

situationer och på deras nivå. En av pedagogerna nämner även att de fall som är svårast att 

uppmärksamma och hantera är när mobbning sker på ett psykiskt plan. Hon menar att det 

oftast är svårt att uppmärksamma de fallen då de inte sker i de vuxnas närvaro. 
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5.5 När sker mobbning och hur kan de utsatta påverkas? 

Mobbning sker i de vuxnas frånvaro eller där det är svårare att uppmärksamma ord och 

knuffar i till exempel köer och omklädningsrum. Pedagogerna anser att de som är utsatta 

påverkas väldigt negativt. De kan försämra sin egen självbild och självförtroende kan bli 

sämre. En av pedagogerna anser även att det är den psykiska mobbningen som påverkas mest.  

 

5.6 Vem blir utsatt? 

Av deras erfarenheter kan vem som helst bli utsatt, de anser inte att det finns några specifika 

anledningar till att en person blir mobbad. De menade däremot att mobbaren eller mobbarna 

oftast hittar själ till att mobba andra.  

 

5.7 Analys av resultat 

Här kommer vi att göra en analys utifrån resultatet och koppla det till vad litteraturen säger 

om mobbning.  

 

5.8 Vad är mobbning? 

Mobbning är enligt Olweus (1998) när en enskild individ eller en grupp trakassera och plågar 

någon annan. Mobbning kan även definieras som att en person vid flertal tillfällen och under 

en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från någon annan person. En negativ handling 

kan vara att man med ord trycker ner en annan individ men även också när någon blir utsatt 

för slag och knuffar mot ens vilja. Litteraturen stämmer bra överens med det resultat vi fått 

utifrån intervjuerna. Respondenterna menar att mobbing är när en person systematiskt utsätts 

för en kränkande behandling. De menar även att mobbing kan ske både på ett fysiskt och 

psykiskt plan.  

 

5.9 Hur många är utsatta? 

Vår enkätundersökning visar på att 10 % på skolan kände sig mobbade och 20 % kände sig 

utstötta. Vår undersökning stämmer bra överens med vad Olweus (1998) säger. Han menar att 

runt 10 % av alla elever är mobbade vilket betyder att det i en klass på 20 elever är två 

stycken. Andra specialister hävdar att det handlar om runt 1-3 % Oavsett vilka siffror som 

stämmer är det ändå på tok för mycket (Olweus, 1998). 
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5.10 Vem blir utsatt? 

Lagerman & Stenberg (2001) menar att den som blir mobbad, vågar oftast inte göra något 

annat än att hålla med. Det finns en teori om varför mobbning finns och det ligger i grund för 

att elever vill testa sig själva i sin utveckling. Det finns ett omedvetet behov där individer i 

grupp har ett behov att gå på den eller de som de anser är svagare än sig själva. Det kan även 

vara så att elever med egna problem har en tendens att bearbeta dessa genom att gå på andra i 

form av mobbning. Elever kan egentligen bli mobbade för vad som helst men det är 

egentligen bara för att ”motivera” sin mobbning och kan vara sådant som fetma, klädstil, 

hårfärger m.m. Där här orsakerna har enligt forskning en liten betydelse. Det som påverkar 

mer kan vara att den mobbade är blyg och tillbakadragen, har den utsatte svårt för att sätta 

gränser och säga ifrån är det tyvärr så att denne kan bli ett offer. Säger den som blir mobbad 

inte ifrån vill de som mobbar se hur långt de kan gå innan offret säger ifrån. Vår 

intervjuundersökning visade på att pedagogerna inte ansåg att det fanns några specifika 

normer eller själ till att bli utsatt utan de menade att i princip vem som helst kan bli utsatt. De 

menade däremot precis som Lagerman & Stenberg (2001) säger att mobbaren kan motivera 

sin själ till att mobba den som är utsatt.  

 

5.11 Hur kan den utsatte påverkas? 

Den som blir utstött eller mobbad kan bli det på grund av att denne är blyg eller 

tillbakadragen (Lagerman & Stenberg, 2001).  Den som blir utsatt blir ofta ledsen och känner 

skam och det är inte ovanligt att offret håller med och tror på det som den blir utfryst och 

mobbad för. I framtiden kan det här ge men då offret får sämre självkänsla och får svårt att stå 

på sig. Det här kan i sin tur leda till att personen blir utnyttjad i framtiden. 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kan ni ta del av vår diskussion kring vad litteraturen och resultatet säger i 

vår undersökning, här förekommer även våra egna tankar kring vårt resultat.  

Det vi tycker är anmärkningsvärt och skrämmande är att av de elever som har deltagit i vår 

undersökning så är det hela 20 % som på något sätt känner sig utstötta och 10 % känner sig 

mobbade. Det är lite fler pojkar än flickor som känner sig utstötta, men det är ingen större 

skillnad som vi valt att lägga vidare energi på. En annan sak som vi tycker är värt att ta upp är 

att 99 % av de som deltog i undersökningen svarade att de aldrig mobbat någon annan. 

Antingen är det så att eleven som mobbar inte är medveten om att han eller hon gör det eller 

att denne inte vill eller har svårt att erkänna det. Det är ju vanligt att de elever som mobbar 

inte är medvetna om att de andra tar illa upp och ser sig själv därför inte som mobbare. 

Lagerman & Sandberg (2001) menar att det finns ett omedvetet behov att gå på andra som är 

svagare än sig själva, de menar även att det kan vara så att elever med egna problem har en 

tendens att bearbeta dem genom att gå på andra i form av mobbning. Begreppet mobbning har 

ju olika innebörder för olika personer där av kan resultatet bli som ovan. Är eleverna inte 

medvetna om vad mobbning är för något blir det självklart svårt att säga att man mobbar. Det 

går inte poängtera nog hur viktigt det är att lärare synliggör för sina elever vad mobbning 

egentligen innebär. Både Olweus (1998) och skolverkets undersökningar stämmer ganska bra 

överens med vår undersökning då Olweus menar att 10 % är mobbade och skolverket menar 

på att 7-8 % är mobbade.  

Lagerman & Sandberg (2001) menar också att mobbning oftast sker när vuxna inte ser för att 

mobbarna oftast är medvetna om att de gör det. Vårt intervjuresultat tyder på att det Lagerman 

& Sandberg säger stämmer. Respondenterna menar att mobbarna är skickliga och utsätter 

enbart de mobbade i situationer där de vuxna kan ha svårt att uppmärksamma det.  Utifrån 

enkäterna fann vi att majoriteten av eleverna inte mobbar andra, de verkar därför inte 

medvetna om att de gör det. Vi tror att det kan vara så att de faktiskt inte är medvetna om att 

de mobbar, men de kanske är medvetna om att de gör något som är fel och därför sker det när 

de vuxna inte ser det.  

Thors (2007) menar att för att man ska kunna hantera och få bort mobbning måste varje 

situation kring mobbning analyseras ingående och helhjärtat. Vi anser att det Thors säger är 

väldigt viktigt. Om man ska lösa en mobbningssituation måste man ta varje fall på allvar och 
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göra allt för att personen i fråga ska känna sig trygg på skolan. Vi anser att om man går in 

helhjärtat går man in djupt i alla fall och analysera både kring varje det utsatte utsätts och vad 

mobbaren har för bakomliggande orsaker. För att lösa en mobbningssituation anser vi att man 

måste förstå sig på alla individer som är inblandande.  

Det som är värt att nämna från intervjuerna är att alla tyckte det var svårast att prata med 

föräldrarna till det barnet som mobbar. Det kan kännas som att de dömer barnet men det 

handlar givetvis om vad eleven har gjort. Alla tyckte det var bäst att ta tag i problemet direkt 

och ta diskussionen så fort som möjligt om någon mobbar eller känner sig mobbad. Det som 

vi personligen tyckte var konstigt var att en av pedagogerna inte trodde att det förekom någon 

mobbning just nu. Vi tycker det är naivt men om pedagogen tror det är så, så ska det 

respekteras. 

Alla tre lärarna säger att de vill ta tag i en mobbningssituation när de upptäcker den. Pikas 

gemensamt-bekymmer-metod går ut på att man tillsammans pratar igenom situationen för att 

lösa det. Då blir alla inblandade parter medvetna om hur den andre känner och problemet kan 

lösas. Pikas menar också att metoden inte pekar ut något offer utan det hela sker på ett 

professionellt sätt. Undersökningen som skolverket gjort kring mobbning belyser att bland 

annat anitmobbningsteam, rastvaktsystem, uppföljning och åtgärder för både mobbare och 

mobbade är insatser som kan göras för att minska mobbningen och den kränkande 

behandlingen på skolor i landet. Det här är insatser som vi anser att varje skola borde jobba 

utifrån för att minska på mobbningen. Om skolorna hela tiden är uppmärksamma på vad som 

sker på rasterna och följer upp de mobbningssituationer som sker anser vi att man i slutändan 

kan minska mobbningen på skolorna. Det är svårt att se allt, men genom att hela tiden vara 

uppmärksam bidrar man till att en liten del av mobbningen minskar. 

6.1 Fortsatt forskningsfrågor 

Som blivande pedagoger anser vi att det är viktigt att ta de här 20 % på allvar och göra något 

åt det. Vi vill med hjälp av en barnbok som vi skriver ge barnen en förståelse för allvaret 

kring mobbning. Eftersom majoriteten av eleverna på skolan säger att de aldrig mobbat någon 

kan den kommande boken få dem att fundera kring om de kanske gör det omedvetet. Många 

barn kanske inte förstår innebörden av vad mobbning är. Vi vill att boken ska vara ett 

diskussions underlag i skolan där elever och lärare kan diskutera olika lösningar till mobbning 

som förekommer.  Följande mål är tagna från värdegrundsmålen i LGR 11; Skolans mål är att 

varje elev ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 
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medverka till att hjälpa andra människor, […] kan leva sig in i och förstå andra människors 

situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (LGR, 11:12). 

Alla som arbetar på skolan ska ”aktivt motverkas diskriminering och kränkande behandling 

av individer eller gruppen.” (LGR, 11:12). Vi anser att genom boken kan skolan och eleverna 

på skolan uppnå de här målen tillsammans. Boken kan ge dem möjligheten att leva sig in i 

och förstå andra människors situation. Den kan även hjälpa eleverna till att ta avstånd från att 

människor utsätts för kränkande behandling genom att de få en inblick och förhoppningsvis 

ge dem en förståelse för vad mobbning innebär och hur det kan ta skada på andra människor.  
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Bilagor - Enkät 

Pojke Flicka 

Ålder: 

 

Svara på frågorna genom att ringa in ett av de fem alternativen som står under frågan.  

 

Har någon gång känt dig utstött? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Har du någon att leka med när du är i skolan? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Upplever du att det är det någon som är ensam på rasterna? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Frågar du om någon står ensam om han eller hon vill vara med och leka? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Känner du dig orättvist behandlad av någon lärare? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Känner du dig rädd när du är i skolan? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

 

 

Trvis du i skolan? 
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Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Händer det att du är elak mot samma person flera gånger? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Känner du oro när du är i skolan? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Känner du dig mobbad i skolan? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Känner du dig stressad i skolan? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Känner du att du mår dåligt i skolan? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 

 

Mobbar du andra? 

Aldrig           Sällan    Ibland            Ofta             Alltid 
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Bilagor - Intervjufrågor 

Har ni i nuläget någon form av aktivt antimobbningsprogram på skolan? 

 

Vad är mobbning för dig? 

 

Är det viktigt att uppmärksamma mobbning? 

 

Vilka är det som mobbas? 

 

Har du någon gång själv blivit mobbad? (Om ja, hur var detta för dig?) 

 

Har du sett någon som blivit mobbad? (Så fall hur) 

 

Om du anser att det är skillnad på mobbning och ”utstötning” vad är då skillnaden? 

 

Hur kan man bli mobbad, utsatt?(Vad känner du till för olika sätt). 

 

Vad gör du om du uppmärksammar mobbning? ( Berätta gärna hur du gör och vilka 

situationer du vart med om) 

 

Vad är svårast med mobbning enligt dig? 

 

Anser du att mobbning är ett aktuellt ämne? 

 

Anser du att det finns tillräckligt med information att tillgå inom ämnet mobbning? 
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Varför tror du att mobbning är så pass känsligt ämne i skolan? (Vår erfarenhet och forskning 

säger detta) 

 

Var, hur och när tror du mobbning är mest förekommande? 

 

Vad tror du att ett ”mobboffer” kan få för men i livet?(Hur påverkas en som blivit mobbad, 

tror du.) 

 

Förekommer mobbning på din skola? 

 

Det diskuteras ju mycket mellan lärare vad det gäller ”skolämnen” och andra händelser runt 

skolan.  Diskuterar ni också mobbning? 

 

Vi ska utifrån de här frågorna och teoretisk forskning skriva en ”Bok” (förklara hur den ska 

vara uppbyggd) Tycker du det här låter som en bra idé? 

 

Vi har även haft enkätundersökning på en skola, (notera en skola). Varför tror du flertalet 

skolor tackade nej till den här typen av undersökning? 
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Bilaga – Boken 

Nedan kan ni ta del av ett utdrag på den kommande boken. Boken skrivs utifrån de kunskaper 

vi tillhandahållit från den här uppsatsen.  

 

Vem är jag? 

 

Flingor och en smörgås det är vad jag brukar äta till frukost, jag har ont i magen inte för att 

jag är hungrig men för att jag snart ska till skolan. Det är väldigt jobbigt att ha ont i magen, 

jag vet inte alltid varför men jag tror jag vet vad det beror på.  

Det är när jag är i skolan som jag oftast har ont i magen men ibland kan jag ha det hemma 

också. Jag har en kompis som jag brukar leka med, ibland undrar jag varför jag inte har fler 

kompisar i skolan. Jag har försökt att leka med de andra men jag får känslan av att de inte vill 

att jag ska vara med. Det är som om de inte lyssnar på mig när jag pratar, ibland skrattar dem 

när jag säger något. Jag kan också skratta ibland men det gör jag när någon säger något roligt, 

jag tror dem skrattar åt mig.  

Det kan vara sådana här situationer som gör att jag får ont i magen, jag tycker inte det är roligt 

och även om jag inte har sagt det till någon blir jag ibland så ledsen att jag måste låsa in mig 

på toaletten. Jag skäms när jag blir ledsen men jag tycker det är orättvist att dem skrattar åt 

mig.  

Det jobbigaste är när några i min klass knuffar mig eller säger elaka saker när ingen vuxen ser 

på, Jag vet inte vad det är för fel på mig. Det måste väl vara fel på mig eller varför håller de 

på att vara så taskiga mot mig. Den enda som är snäll det är min kompis, ibland säger de 

taskiga saker till henne också men hon verkar inte bry sig. Fast ibland undrar jag om hon 

också har ont i magen och gråter precis som jag gör.  

En annan sak som jag också får ont i magen av är när min kompis leker med de andra i 

klassen, jag vet att alla får leka med vem dem vill men varför kan inte alla leka tillsammans. 

Jag får inte vara med men min vän får vara med, detta är orättvist och gör mig väldigt ledsen. 

Jag är orolig för att jag ska få leka själv varje dag, tänkt om min kompis inte vill leka med mig 
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och skrattar åt mig som de andra gör. Jag blir ledsen bara jag tänker på det här och när jag 

oroar mig gör det fruktansvärt ont i magen.  

Ibland när vi ska räkna eller skriva i skolan så glömmer jag bort vad min lärare har sagt och 

vad jag ska göra. Jag brukar sitta och fundera mycket på lektionerna och ibland tänker jag så 

mycket att jag blir ledsen, jag visar inte för någon att jag är ledsen men egentligen är jag rädd 

och känner mig ensam.  

Ibland när jag somnat drömmer jag om att jag får vara med och leka med de andra på skolan, 

det är den bästa drömmen som finns. I denna dröm är jag aldrig orolig eller ledsen. Tänk om 

det kunde vara så här på riktigt, då skulle jag slippa ha ont i magen varje dag. 

 

Eventuella diskussionsfrågor: 

Vad tänker ni på när ni hör den här berättelsen? 

Varför tror ni inte personen i berättelsen får vara med och leka? 
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Brevet 

 

Hej mitt namn är Kim. Min storebror brukar slå mig hemma, mamma och pappa brukar inte 

säga till honom. När jag slår någon i skolan får jag alltid skäll av lärarna. Jag förstår inte 

varför min storebror får slå mig men jag inte få slå andra. Jag vill egentligen inte slåss men 

jag är så arg och ledsen när jag kommer till skolan och när någon retar mig så har jag inga val 

än att slåss. En gång när jag hade ett par byxor med ett hål vid knäna så retade de andra 

barnen mig. Jag tycker inte man ska retas så jag slog dem, lärarna blev arga på mig och sa att 

jag inte ska slåss hela tiden.  

Min mamma och pappa sitter mest i soffan och kollar på tv, en gång fick jag ingen frukost 

innan jag skulle gå till skolan. Jag vågade inte säga till lärarna att jag var hungrig fast att min 

mage kurrade hela tiden. Jag kan inte riktigt förklara men jag blir så himla arg när de i klassen 

retar mig, jag vill slå dem hela tiden.  

En gång skulle jag berätta att jag slåss för att min bror slår mig men läraren lyssnade inte och 

sa bara att jag skulle vara tyst och sätta mig på min plats.  

Jag vill inte vara arg hela tiden men när ingen lyssnar på mig blir jag ännu argare, jag vill slå 

alla. Snälla kan du hjälpa mig att inte slåss hela tiden. 
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Dagboksinlägg 

 

Idag när jag kom till skolan var allt som vanligt. Tjejerna i klassen stod och pratade och när 

jag kom tystnade dem, ”Hej Emma” sa de när jag kom fram till dem. De är mina enda vänner 

men vi umgås aldrig efter skolan. Jag vet att de andra tjejerna brukar vara med varandra, ha 

pyjamasparty och sova över hos varandra. Mig har de aldrig frågat och jag är alltid så tyst och 

vågar inte fråga om jag får vara med heller. Jag tror inte att det är någon som vet hur jag 

känner, i skolan får jag vara med dem på rasterna och lärarna brukar alltid säga att vi är ett 

sådant mysigt och glatt tjejgäng. Undrar om de egentligen räknas med mig bland dem? Eller 

är jag bara tjejen som sitter där på bänken längst bak i klassrummet som får vara med de coola 

tjejerna. Kanske borde jag vara hemma imorgon? Jag brukar ljuga för mamma och säga att jag 

har ont i magen. Egentligen ljuger jag inte, för jag har faktiskt ont i magen. Det är en klump 

som kommer varje gång jag ska gå till skolan. De är aldrig elaka mot mig i skolan, för jag får 

ju vara med dem. Men ibland önskar jag att jag också fick vara med på ett pyjamasparty, bara 

en gång. Ibland är det som att de inte ser mig när de planerar att sova över, de nämner allas 

namn utan mitt. Det är som att jag är osynlig för dem ibland, osynliga Emma.  

 


