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ABSTRAKT 

Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka om eleverna i en utvald skola vet 
vad som menas med mobbning. Detta har gjorts genom att granska elevernas syn på 
mobbning. Metoden jag har använt mig av är kvalitativ, i form av intervjuer. Resultatet 
visar att eleverna som har deltagit i undersökningen har en uppfattning om vad 
begreppet innebär. Samtliga tillfrågade elever gav svar som visade att de hade en viss 
kunskap om ämnet. Jag undersökte även om de visste hur just deras skola arbetade för 
att mobbning inte ska förekomma. På den här skolan hade man kamratstödjare som 
fungerade som skolans ögon. Alla elever visste om att kamratstödjarna fanns men det 
var få som visste deras funktion. Detta är något som skolorna borde arbeta mer för att 
marknadsföra. Om man nu skulle upptäcka att någon person blir mobbad så undrade jag 
vem man i första hand skulle kontakta. Flertalet elever svarade att man skulle kontakta 
någon lärare.  
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1 INTRODUKTION 
Mobbning har på senare år blivit något av ett samhällsproblem som måste tas på 
största allvar anser jag. Mobbning förekommer i de flesta miljöer och även bland de 
flesta åldersgrupper. Vanligtvis bedöms mobbning som ett skolfenomen och den 
litteratur och kännedom som finns handlar oftast om det som sker mellan barn och 
ungdomar i skolan. Det finns inga garanterat fredade zoner. Det förekommer inom 
många verksamheter där yngre människor finns, till exempel inom idrott, skola, 
fritidsgårdar och föreningsverksamhet. Därför är det viktigt att man har ett bra 
samarbete mellan skola och fritidsverksamhet och på så sätt kan man möta upp 
problemen på ett så tidigt stadium som möjligt. Således kan man förebygga att 
problemen uppstår. Mobbning ska betraktas som ett övergrepp och det ska aldrig 
accepteras (Fors, 1995). 

Under de senaste åren har mobbningen uppmärksammats alltmer, såväl i 
samhällsdebatten som inom skolans värld. Var och varannan dag förekommer 
diskussioner om ämnet i media och det har kommit att bli heta diskussioner kring 
det. Detta har lett till ökade insatser i skolorna. Skolorna har nu även en skyldighet 
att upprätta handlingsplaner mot mobbning. 

Under hela min utbildningstid har jag varit intresserad av mobbning. När det nu var 
dags för examensarbete tilltalade detta ämne mig. Något som verkade intressant var 
att undersöka hur eleverna ställer sig till det här ämnet och hur mycket de vet om det. 
För mig kändes det viktigt att veta om eleverna har någon förståelse vad mobbning 
innebär och vad de har de för relation till ämnet. Vet de vad ordet mobbning innebär?  

Inom verksamheten för skolan stöter man som pedagog på olika problemområden, 
som på skilda sätt påverkar skolgången. Som pedagog är det viktigt att man är 
medveten om hur elevernas sociala kunnande faktiskt skapar förutsättningarna för de 
resultat som de presterar i skolan. Samtliga skolor strävar efter att skapa en trygg 
miljö för elevernas skolgång. 

Jag förmodar att en av anledningarna till mitt intresse kan vara att jag känner en viss 
skam för min egen skolgång. Jag gick i samma klass från ettan till nian och i den här 
klassen var vi väldigt uppdelade, det vill säga många mindre grupper. Vissa grupper 
var tuffare än andra. Jag kan väl inte direkt påstå att jag var "i täten" för dem som 
mobbade men jag fanns där och jag gjorde inget för att förhindra mobbningen. Jag 
tror att om jag hade haft den här klassen hade jag nog försökt arbeta med att få de 
mindre grupperna att bli en stor, kanske med lite samarbetsövningar. Som lärare 
måste man försöka få eleverna att inse att alla människor har samma värde och att 
ingen är mindre värd för att den ser annorlunda ut. 

Min förhoppning med arbetet är att uppmärksamma hur elever i skolan uppfattar 
ämnet mobbning och vad deras skola gör för att förebygga. Jag avser i rapporten att 
ge grunderna för vad man behöver veta om ämnet. Vill man sedan fördjupa sig i 
ämnet så finns det litteratur som jag hänvisar till. 
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2 BAKGRUND 
Det är lätt att blanda ihop begreppen mobbning och konflikt. I en konflikt finns det 
flera parter som aktivt för kamp mot varandra på olika sätt. Mobbning är annorlunda.  

Begreppet mobbning skapades på 1970-talet av läkaren Peter-Paul Heinemann. 
Begreppet är inlånat från engelskans ord kamrattryck; mobbning. Ordet Mobb är den 
engelska formen av latinets ”mobile vulgus”, den lättrörda hopen (Isacsson, 1998). 

2.1 Teoribakgrund 
Det sociokulturella perspektivet som i stort sett har sitt ursprung i Vygotskijs teorier 
(Dysthe, 2003) innebär att det finns ett samspel mellan individen och det omgivande 
samhället (Säljö, 2000). Enligt Vygotskij (1999) föds människan som social individ, 
genom att hon redan från första början samspelar med sin omgivning. Individens 
utveckling innebär på så vis att det finns en relation mellan individ och den 
förhärskande kulturen. Barnets utveckling som människa bestäms genom samspel 
med dess omgivning och som innebär ett samarbete med vuxna eller kamrater, på det 
sättet kan barnet prestera mer än det skulle klara av själv. Det vill säga att barnet 
agerar med vuxna eller andra barn och på så sätt når högre och utvecklande nivåer i 
sin utveckling. Vygotskij framhöll att när barnet lär tillsammans med andra i sin 
omgivning så styrs barnets utveckling. Varje individ föds med olika biologiska 
faktorer enligt Vygotskij. Dessa utgör basen i individens utveckling och gör 
människan till den som hon är. Av den anledningen anser han att all uppfostran har 
en social karaktär, då det är vår miljö och kultur som bidrar till vår utveckling (s.19). 

Framförallt så intresserade sig Vygotskij för hur människors kognitiva processer 
uppkommer och hur de här processerna är beroende av social sysselsättning och 
framförallt språket. Språket är ett av våra intellektuella verktyg och det hjälper 
individer att förhålla sig till omgivningen. Av den anledningen är ett av de mest 
ledande begreppen inom sociokulturell teori språket, som är ett medierande redskap. 
Med medierande redskap menas de praktiska och intellektuella förmågor som vi 
utnyttjar för att agera och förstå omgivningen (Dysthe, 2003).  

Även Säljö (2000) tar upp vikten av social interaktion. Likt Vygotskij menar han att 
människor genom att samspela med varandra kan klara av saker som de med sina 
biologiskt begränsade förutsättningar inte skulle klara av själva. Utvecklingen hos 
människan kan därför beskrivas som en sociokulturell process, där den egna 
identiteten utvecklas genom erfarenheter av interaktionen med andra människor. 
Säljö menar också att människorna tillägnar sig olika kunskaper i gruppen, det är 
därför samtliga utvecklas olika men ändå i samspel med andra.  

Individens utveckling är inte begränsad till skola och utbildning, enligt Säljö (2000), 
utan en mängd av människans mest elementära färdigheter och kunskaper utvecklas i 
samband med miljöer som inte har som syfte att förmedla kunskaper, till exempel 
familjen, kamrater och föreningar. Under lek med andra barn, menar Säljö, lär sig 
barnet lika mycket, om inte mer, än om vuxna försöker få barnet att lära.  

I det sociokulturella perspektivet är även kommunikation ett viktigt begrepp. 
Människan utvecklas och lär genom kommunikationen. Det är genom 
kommunikationen som människan får nya kunskaper och genom kommunikation kan 
hon föra sina kunskaper och sina insikter vidare till andra. Men människans lärande 
kan även ses ur ett annat perspektiv som inte är lika positivt, hävdar Säljö. Det finns 
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nämligen många kommunikationsvägar i vårt samhälle idag som medverkar till att vi 
bland annat lär oss fördomar om andra människor (Säljö 2000).  

När det gäller kommunikation och samspel mellan individer så uppkommer grupper. 
I de flesta fall sker grupptillhörigheten och rollen som individen får undermedvetet, 
men i vissa fall kan det förekomma att det sker medvetet. Sammansättningen som 
gruppen får styr vilken roll individen får och även hennes beteende, vilket innebär att 
individen blir den person som gruppen gör henne eller honom till (Åberg 1995). 

Institutioner handlar om gemensamma förhållningssätt mellan människorna, enligt 
Mead (1976). För att skapa samhörighet intar en individ en gemensam attityd 
gentemot en annan, eller en grupp kontra en annan grupp. Institutionerna kan vara 
grupper där representanterna tar över attityderna från varandra för att på så sätt 
urskilja sig från andra grupper. Samtidigt så måste de förhålla sig till en större 
samhällsgrupp för att på så sätt kunna fullfölja sitt gruppbeteende men ändå bli 
accepterade. Det attitydövertagande som en individ gör förklarar Mead med att man 
delar upp en persons identitet i ett Jag (I) och ett Mig (Me). Den del av individens 
personlighet som tar över andras uppfattningar och attityder menar Mead är Mig. 
Den består av de förväntningar man uppfattar att samhället runt omkring en har och 
alla erfarenheter som man har. Jaget består följaktligen av rena impulsiva handlingar 
men hämmas av Miget som står för den socialt anpassade individen. 

Enligt Mead (1976) är en persons självbild en social sammansättning som 
uppkommer i interaktion med andra men tolkas av den enskilda personen. Personen 
speglar sig själv inom den sociala grupp som den ingår i. Utvecklingen av jaget sker i 
två faser, leken och rollspelet. I leken kan barnet ta efter ett annat barns attityder och 
i spelet utvecklas barnet till att ta någon annans roll i en gemensam händelse. I 
barnets vardag sker det ständigt att man tar efter omvärldens attityder och roller, så 
det som händer i spelet sker dagligen för barnet. Barnen går in i olika samspel med 
varandra där de bedömer sig själva och i och med det blir självmedvetna, de 
uppfattar även vad andra ser hos dem. Människan tänker ofta på hur andra människor 
som man har en relation med uppfattar en och vill gärna leva upp till den bilden. 
Därför har människan flera själv, ett själv till varje relation, det blir då lättare att se 
på sig själv (Mead 1976). 

Omgivningens samlade attityder och förväntningar som individen träffar på kallar 
Mead (1976) för den generaliserade andre. I det begreppet är det samhällets synsätt 
mot individen som i individens medvetande får karaktären av en person, vilkens 
attityder blir lättare att ta till sig. De närmast stående individernas inflytande på den 
enskilde personen blir inte lika uppenbara när individen kan ta rollen som den 
generaliserade andre. Mead betecknar de närmast stående individerna med begreppet 
signifikanta andra. De här personerna har en betydelsefull roll i en människas 
personlighetsutveckling, de är som viktigast i de tidiga levnadsåren.  

Säljö (2005) framhåller begreppet kulturella institutioner, med detta avser han olika 
fenomen som strukturerar sociala samspel. De här samspelen kan till exempel handla 
om hur man hälsar på varandra eller hur en arbetsplats organiseras. Det 
gemensamma för de här interaktionerna är att de på olika sätt styr vilket beteende 
som är just lämpligt för situationen. 
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Det som Säljö kallar för kulturella institutioner betecknar Aspelin (2003) för 
interaktionsritual. Med den här uppfattningen om begreppet understryker man 
samspelens symboliska betydelse, vilket utgår från de samspelande individernas 
status. I det här avseendet syftar samspelen till att man ska få en ömsesidig 
bekräftelse av varandras sociala status. För att det här mönstret ska kunna bevaras är 
det viktigt att man upprätthåller sin egen status och även andras. Om en i gruppen 
inte håller det här mönstret, det vill säga att det inte stämmer med dennes status, då 
får detta även följder på de andra deltagarna. Detta kan medföra att hela mönstret 
faller. Om det här händer så måste personen själv eller någon annan medverkande 
utföra handlingar för att återställa ordningen. 

2.2 Tidigare forskning kring mobbning 
Dan Olweus är professor i psykologi, han har forskat om mobbning länge. Olweus 
(1986) definierar mobbning som en företeelse som äger rum när en individ under 
upprepade gånger eller en längre tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller 
flera individer. Även Björndell (1987) menar att vid mobbning finns en 
förhållandevis samlad grupp, som metodiskt ger sig på en och samma person under 
en längre tid. Offret är utan tvivel i tydligt underläge gentemot sina förtryckare. Inom 
kort orkar inte offret stå emot och slutar därmed att försvara sig. Upprepningen och 
det systematiska är det som skiljer mobbning från en konflikt. Den konkreta 
betydelsen i begreppet mobbning är gruppens fysiska eller psykiska våld mot en 
enskild person (Björndell, 1987). 

Pikas hävdar i enlighet med Olweus och Björndell att mobbningen utförs mot en 
person som befinner sig i underläge och som även utesluts ur gruppens gemenskap. 
Pikas menar vidare att representanterna i gruppen förstärker varandras beteende 
genom samspelet de har med varandra (Pikas, 1989). Anatol Pikas, docent i 
pedagogisk psykologi, framhåller liksom Olweus (1986) och Björndell (1987) att det 
vid mobbning föreligger någon form av medvetet våld och det kan vara både 
psykiskt och fysiskt. 

Zelma Fors (1994) särskiljer i sin bok på slagsmål och barnmobbning. Hon anser att i 
mobbning har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över offret. 
Negativa handlingar förekommer från den som plågar och har för avsikt att skada sitt 
offer. De negativa handlingarna påträffas upprepade gånger och under en längre tid 
(a.a.). 

Olweus (1986) skriver om innebörden i uttryckssättet ”negativa handlingar” och att 
det måste deklareras närmare anser Olweus. En negativ handling är när en individ 
tillfogar eller försöker tillfoga en annan individ, skada eller utsätta någon för obehag. 
Dessa handlingar kan utföras med ord, det vill säga verbalt. Exempel på verbala 
handlingar kan vara när man hotar, hånar eller säger elaka saker som personen inte 
tycker om att höra. När en person knuffar, slår, sparkas, nyps eller håller fast någon 
mot dennes vilja, är det också negativa handlingar. Men man kan även utföra 
negativa handlingar genom att göra grimaser, fula gester och vända ryggen till någon 
eller utesluta någon ur gruppen. Man behöver alltså inte använda sig av ord och 
fysisk kontakt. Olweus vill framhäva att man inte kallar det mobbning när två 
ungefär lika starka individer grälar eller slåss (a.a.).  
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Inom begreppet mobbning ryms ett asymmetriskt maktförhållande menar Olweus 
(2007). Den som blir utsatt för negativa handlingar kan bedömas som både fysiskt 
och psykiskt svagare än den eller de individer som utsätter personen för de negativa 
handlingarna. Detta maktförhållande är dock svårt att upptäcka om situationen är en 
sådan som innehåller mer indirekt mobbning. Med indirekt mobbning menar Olweus 
till exempel utfrysning, baktalande och ryktesspridning (a.a.). 

Marie Bliding (2002) menar att begreppet mobbning inte är klart och tydligt som 
Olweus definierar det. I de fältstudier som hon har gjort menar hon att det finns 
inneslutningar och uteslutningar bland grupperna. Det har visat sig att det inte 
behöver ske upprepande gånger för att ett barn ska känna sig utstött eller trakasserad.  

2.3 Förebyggande arbete mot mobbning 
Ljungström (1995) skriver att varje lärare arbetar förebyggande mot mobbning i sin 
klass så gott denne kan. Stora som små insatser är bra, arbetet innebär dock inte 
någon garanti att mobbning ändå inte kan uppstå. Fast risken är naturligtvis mindre 
och man får samtidigt en bättre stämning i klassen.  

Enligt Björndell (1987) är det omöjligt att hitta en modell för förebyggande arbete 
mot mobbning som fungerar på alla skolor. Han anser att man bör utgå från varje 
skola och "gräva där man står". Det viktigaste är att få den enskilda eleven att bry sig 
om sina kamrater. Om det uppstår konflikter mellan elever är det viktigt att de är 
medvetna om att det finns vuxna som gärna kan hjälpa dem att finna bättre utvägar. 
De som arbetar i skolan måste  arbeta för att få barnen att bry sig om de kamrater 
som de inte känner så väl. Känslor som omtanke, kamratskap och respekt för andra 
kan inte tvingas fram utan det måste växa fram. Det kan vuxna hjälpa barnen med 
genom att metodiskt skapa tillfällen så att dessa känslor växer fram naturligt. 

Beroende på ett barns ålder så finns det möjligheter att påverka attityden hos barnet. 
Hos förskolebarn kan man snabbt avbryta mobbningstendenser med hjälp av 
tillsägelser men de återkommer inom kort. På lågstadiet har man störst chans att 
lyckas med mobbningsbekämpningen genom att attitydbildningen är bättre nu än i 
någon annan ålder. Detta beror på att ordets makt och att den vuxnes auktoritet är 
stark. Barnen vill tro på den vuxne (Pikas, 1987). 

2.3.1 Rastvakter 
Rastvakterna fyller en viktig funktion på skolgården. Ibland sägs det att rasterna 
utgör den glömda delen av skoldagen. Skolpersonalen har förmågan att lätt glömma 
bort hur viktigt det är med rastvakter. En av anledningar till att lärarna glömmer sin 
uppgift på rasten kan vara att det inte har samma status att tjänstgöra som rastvakt 
som det är att undervisa. På skolgården finns det vissa platser där det sannolikt 
förekommer mer mobbning än på andra platser. Förmodligen är det sådana platser 
där det är svårt med insynen och kontrollen, t ex vid cykelställen eller i ett buskage. 
Lärare och rastvakter bör med jämna mellanrum besöka dessa platser och man bör 
göra det med en regelbundenhet och tydlighet så att eleverna observerar att man gör 
det. På det här sättet blir eleverna mindre frestade att mobba på dessa undanskymda 
platser. Den här modellen av bevakning gör att barnen känner en trygghet att de kan 
vistas överallt på skolan (Sharp & Smith, 1994). 
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2.3.2 Samtal 
Ser man elever som befinner sig i riskzonen för mobbning och har svårt att säga ifrån 
så kan man ha förebyggande samtal med dessa. Man lägger fram konkreta situationer 
och frågar eleven hur han/hon skulle förhålla sig om detta hände i verkligheten. 
Avsikten med sådana här samtal är att eleven ska ändra sin attityd i situationer där 
man får bli arg och oppositionell (Ljungström, 1995). 

2.3.3 Kompissamtal 
Edling (1995) har skrivit en bok om kompissamtal och beskriver i denna vad som är 
meningen med att använda sig av kompissamtal. Avsikten med kompissamtal är att 
barnen ska lära sig att lösa konflikter med ord istället för våld och tystnad. Samtalen 
är ett utomordentligt sätt att förebygga mobbning på. Bäst resultat blir det om man 
arbetar aktivt med detta redan i barngrupper och i förskolan. När barnen sedan börjar 
skolan kan det vara lämpligt en gång per vecka. Barnen lär sig under samtalens gång 
att lyssna på sina kompisar och utveckla förståelse för andra än sig själva. 

2.3.4 Konflikthantering 
Alla konflikter som uppstår kan hanteras, alla kan dock inte lösas (Haakvort 2012). 
Enligt Haakvort bör man inse skillnaden mellan att hantera en konflikt och att lösa 
den. Författaren menar att man som pedagog påverkar hur man tar sig an konflikten 
beroende på hur man tänker kring själva konflikten. Om konflikten ses som 
destruktiv och dålig så handskas man med den på ett sätt och om den ses som 
konstruktiv och att det kan komma något positivt ur den så hanteras den på ett annat 
sätt. Haakvort (2012) lyfter fram att man kan dela in konflikthantering i två olika 
delar: traditionell konfliktlösning och alternativ konfliktlösning. Om man ser en 
konflikt på det traditionella sättet så handlar det om att konflikten är av negativ 
karaktär, att den är destruktiv och behöver undvikas. Man måste hitta sanningen samt 
att det finns en tredje part som ska finna förklaringen. Den alternativa 
konfliktlösningen är en pågående dialog mellan parterna, processen. Parterna har sin 
uppfattning om vad som har hänt och i konversationen kan dessa händelser 
diskuteras och parterna kan komma fram till kompromisser (Haakvort, 2012).  

Konflikter kan ha olika svårighetsgrader (Haakvort, 2012), beroende på när och hur 
åtgärder vidtas och man kan relatera till Cohens konfliktpyramid (figur 1).  

 

 
Figur 1: Cohens konfliktpyramid (Haakvort 2012, s.36) 
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Haakvort (2012) menar med hänvisning till Cohens konfliktpyramid att denna kan 
ses som en bra grundtanke vid konflikthantering. Enligt Cohen är det viktigt att 
påvisa att pyramiden inte visar en konflikts olika faser utan att den visar hur arbetet 
kring konflikter kan förväntas utföras.  

Den första nivån i pyramiden, det vill säga i botten, handlar det om att man ska lägga 
mycket energi på att förebygga konflikter, man ser till att konflikterna inte uppstår. 
Nästa nivå är att hantera de konflikter som trots allt uppkommer på ett positivt sätt. 
Den tredje nivån hanterar de konflikter som parterna inte kan hantera själva, där man 
ibland kan behöva hjälp av en neutral part som kan få igång diskussionen igen 
mellan de berörda parterna. Fjärde nivån, toppen av pyramiden, handlar om att man 
ska återgå till gällande regler och även tillrättavisa elevernas oegentliga beteende. 
Här kan man även ta till mindre bestraffningar, men även mer allvarliga insatser i 
egenskap av polisanmälningar eller avstängningar. 

2.3.5 Olika typer av mobbning 
Gunnar Höistad (1994) beskriver tre olika former av mobbning. Dessa är fysisk, 
psykisk och verbal mobbning. Den fysiska mobbningen är den som är enklast att 
exempel sönderrivna kläder och blåmärken. Denna mobbning är vanligare i de lägre 
klasserna i skolan och utövas till största delen bland pojkar. Enligt Höistad är den 
psykiska mobbningen den vanligaste formen av mobbning och det är också denna 
som är besvärligast att upptäcka. Den sker mest i det dolda men kan även förekomma 
med minspel, suckar, viskningar, tystnad eller att man helt enkelt blir betraktad som 
luft. Verbal mobbning är den typ av mobbning som är mest inträffande bland flickor. 
Här viskar man bakom ryggen och förmedlar otrevliga saker om den drabbade. Vill 
de hitta fel så gör man det, men det kan vara att man till exempel anmärker på 
utseendet. 

Ljungström (1995) delar in mobbningen i två olika grupper, passiv/indirekt och 
aktiv/direkt mobbning. Aktiv/direkt mobbning kan jämföras med Höistads fysiska 
mobbning, offret blir utsatt för knuffar, slag och andra påtagliga gärningar. Mycket 
av den aktiva/direkta mobbingen är dold och inträffar ofta oplanerat. Det kan till 
exempel ske efter lektionerna, i den trängsel som uppstår i dörröppningen och i 
korridoren, här kan det utdelas en del tjuvnyp som är svåra att upptäcka. Även på 
vägen till och från lektioner kan det handla om glåpord, knuffar, krokben med mera. 
Ljungström menar att man måste inse att mobbing kan ta sig många uttryck. 

Passiv/indirekt mobbning, även benämnd utfrysning, är den typ av mobbning som är 
vanligast bland flickor. Här behandlas offret som luft och bemöts med tystnad. 
Eftersom passiv mobbning inte går att se vet offret att det inte är någon mening att be 
om hjälp. Offret skäms ofta över sin situation och anklagar sig själv för det som sker. 
Genom att anklaga sig själv så får hon i alla fall en förklaring till det som händer 
(a.a.). 

Pojkars mobbning är oftast lättare att upptäcka, de är mer högljudda och mer tydliga 
än flickor. Flickors mobbning är svårare att upptäcka och den är mer psykisk. De 
viskar, sprider rykten, hånar och retas genom att tiga. Även ett leende kan säga de 
mest obehagliga saker till någon (a.a.). 

Flickor mobbar likaså de, fast i deras fall så brukar det vara svårare att reda ut. 
Pojkar slåss och bär sig illa åt medan flickor konspirerar, behandlar offret som luft 
och fryser ut offren istället (Björndell, 1987). 
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2.4 Orsaker till mobbning 
I de flesta grupper så har personer olika status, detta gäller både barn och vuxna. 
Denna statusskillnad är särskilt tydlig i barn- och ungdomsgrupper. Vissa får hög 
status och en ledande roll i klassen, de blir bestämmande och får många kompisar, de 
andra ser upp till den här personen. Sedan har vi de elever som får låg status, de 
behandlas ofta respektlöst och arrogant av sina klasskamrater, de är tillbakadragna 
och ibland lite udda (Ljungström, 1995). 

Höistad (1994) anger att det är många faktorer som ska fungera gemensamt för att 
mobbning ska uppstå och kunna fortskrida. Orsaker till mobbning kan finnas i själva 
organisationen och barngruppen. Om man har avvikande yttre och/ellerbeteende kan 
detta vara en anledning för att en mobbare ska testa om personen är ett lämpligt 
offer. Det är avgörande hur personen tar emot förolämpningen för om mobbningen 
ska fortgå. Om personen tar emot förolämpningen genom att börja gråta och springer 
till läraren så är risken hög att detta utvecklas till mobbning. 

I boken tas det även upp om barn som inte får uppleva en kärleksfull atmosfär i 
hemmet inte har de förutsättningar som man behöver för att kunna utveckla empati 
för andra. Han understryker också att barn behöver tydliga och principfasta 
gränssättningar i sin uppfostran. Barn som blir bestraffade genom misshandel av 
något slag ligger i riskzonen för att utsätta andra för smärta. En negativ hemmiljö 
kan leda till att barnets aggressioner går ut över andra barn som är svagare. En annan 
orsak till mobbningens förekomst är att den mobbade ibland kan bidra till sin egen 
mobbning. Med detta menar han att de andra barnen kan uppleva ett negativt 
beteende hos offret som t ex skryt, skvaller eller retsamhet. Detta försvarar definitivt 
inte en mobbningssituation (a.a.). 

Höistad skriver om följande faktorer som måste samverka för att en 
mobbningssituation ska utvecklas: 

1. "Det finns en person som sänder ut signaler på att han/hon är ett lämpligt 
offer. 

2. Det finns någon som har den aggressiva läggningen som kännetecknar en 
mobbare. 

3. Den som står för mobbningen har medlöpare som understöder mobbningen. 

4. Skolan har inte nog med regler. 

5. Skolan arbetar inte med förebyggande arbete mot mobbning. 

6. Klass- och skolklimatet är dåligt. 

7. Sammanhållningen i klassen är inte bra och det finns ingen gruppkänsla. 

8. Läraren i klassen tar inte mobbningen med allvarsamhet. 

9. Elevernas föräldrar är oengagerade" (a.a. s 84). 

Olweus (1986) menar att en orsak till att mobbningen har ökat kan vara att våldet på 
TV och video har ökat. Han nämner också att de ärftliga faktorerna kan spela en viss 
roll. Om barnen inte heller har några bra uppväxtförhållanden, det kan vara en 
kärlekslös familj eller föräldrar som har alkoholproblem, kan detta vara faktorer som 
bidrar till mobbningen. 
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Pikas (1989) beskriver utförligt hur han ser på orsakerna till mobbning. Han har 
funnit tre faktorer: dissonans, fiendebild och förstärkning, tillsammans så anser han 
att de täcker det övervägande antalet fall av alla orsaksbeskrivningar. Det viktigaste 
är att de måste fungera tillsammans för att mobbningen ska kunna framkallas. Pikas 
åskådliggör detta på följande sätt: 

"Dissonans är kanske den vanligaste starten för mobbning men den behöver ofta 
kopplas till fiendebild och alltid få kamraternas förstärkning av hårdhänt 
"testbeteende" för att mobbning ska utlösas. 

Fiendebild är den kraftigaste faktorn för att framkalla en grupps angrepp mot 
någon men angreppet utlöses först när den angripande gruppens medlemmar 
förstärker varandras beteende. 

Förstärkning från kamraternas sida är den mest dynamiska faktorn men om inte 
någon fiendebild eller dissonans finns som lockar fram de första negativa 
reaktionerna finns ju intet negativt att förstärka. Förstärkning kan riktas åt det 
positiva hållet. Av en avvikelse som inte är dissonans kan det rent av bli ett 
vänligt omhändertagande av en kamrat som på något sätt avviker" (Pikas, 1989, 
s 58). 

Dissonans är vanligast, fiendebild kraftigast och förstärkning är nödvändigast.De tre 
faktorerna är beroende av varandra och det finns en asymmetri, det är att kamraternas 
förstärkning antingen behöver dissonans eller fiendebild för att mobbningen ska 
bryta ut; det vill säga dissonans och fiendebild behövs inte samtidigt. 

Pikas har även funnit ytterligare faktorer som bildar en bakgrund till den 
gruppdynamik som tidigare togs upp. Dessa faktorer utgör två grupper, den ena 
kallar han för förebild och den andra för färdighet. Med förebild menas ett 
beteendemönster som man får kännedom om och som man vill härma. Mobbningens 
förebild är gruppen som mobbar. Var finns då dessa förebilder? I media finns det 
utan tvekan förebilder för våldsutövning. Med färdighet avser Pikas skickligheten, 
flyhäntheten och vanan att följa det beteendemönster som förebilderna visat fram. 
Hur stor bild spelar då färdigheterna i våldsutövning som man fått utanför mobbning, 
t ex vid karateträning? Uppenbart är att sådan teknik spelar roll vid råare mobbning. 

Miljön kan vara en annan orsak till mobbning (Pikas, 1989). I miljöer där vi inte trivs 
finns allt ont, inklusive mobbning. 

2.4.1 Vad kännetecknar mobboffren? 
Med stöd av undersökningar med barn så säger de själva att om man har ett 
avvikande yttre så befinner man sig i riskzonen för att bli ett offer för mobbningen 
(Höistad, 1994). 

Enligt Olweus (1986) så ser man på de yttre kännetecknen och 
personlighetsegenskaper. Det kan även bero på om det finns några skillnader i till 
exempel vad det gäller skol- och hemförhållanden. Om ett barn har dåligt 
självförtroende så slår förevarande ner blicken, har en hopsjunken kropp och talar 
tyst. Detta kan vara tecken till mobbaren att detta kan vara ett offer som är lämpligt. 

Enligt Höistad (1994) karakteriseras ett mobboffer av en svag jag uppfattning. De är 
känsliga, gråter lätt och drar sig undan. Dessa barn kan reagera uppförstorat på 
gliringar i klassen. 

Björndell (1987) menar att yttre faktorer som t ex hårfärg och kroppsvikt inte verkar 
vara så betydande. Ett barn som har en grundtrygghet och ett ganska bra 
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självförtroende kan avvika en del både vad det gäller uppträdande och utseende utan 
att det inträffar något. Det här barnet klarar av gliringarna utan svårighet. Om barnet 
emellertid är osäkert så börjar barnet lätt tvivla på sig själv om någon börjar retas. På 
så sätt kan den onda cirkeln vara igång. Björndell har även en åsikt om att offren inte 
har lärt sig hur de ska göra för att få kontakt med andra barn. 

Enligt Olweus (1986) är mobboffren ängsliga och mer osäkra än elever i allmänhet. 
De reagerar med gråt när de blir angripna och drar sig tillbaka, de har en negativ 
värdering av sig själva och sin situation. Vidare känner de sig ensamma och har för 
det mesta inga riktigt goda vänner i klassen. 

Olweus delar däremot in mobboffren i två grupper. Den ena gruppen består av de 
provocerande offer och den andra av passiva offer. Passiv hållning och beteende 
visar en ängslig och misslyckad individ som inte vågar ge igen. Detta ängsliga och 
passiva förhållningssätt kombinerat med fysisk svaghetkännetecknar passiva 
mobboffer. Provocerande mobboffer är okoncentrerade och oroliga elever, runt dessa 
finns spänningar och de blir lätt irriterade. De här elevernas häftiga humör kan för 
klasskamraterna verka provocerande och hela klassen kan reagera negativt. 
Mobboffren är ensamma barn som har en negativ inställning till våld och vill absolut 
inte använda sig av det. 

När vuxna finns i närheten är mobbningsoffren inte mer utsatta än något annat barn. 
Mobbningen är med andra ord dold. Mobbarna är extra försiktiga när det finns vuxna 
med i bilden och den mobbade kan då ibland tolka det som att de vuxna vet om 
mobbningen utan att ingripa (Ljungström, 1995). 

2.4.2 Vad kännetecknar mobbarna? 
När det gäller pojkar som deltar i att utsätta andra för mobbning är det enskilda 
pojkar eller grupper av pojkar. Pojkarna använder sig till oftast av direkta metoder 
och fysiska former av mobbning. Flickor mobbar oftast i grupp och de använder sig 
oftast till största delen av indirekta metoder, dessa metoder kan vara svårare att 
upptäcka. De som mobbar brukar gå i samma klass eller tillhöra samma årskurs. Om 
det förekommer en åldersskillnad, brukar de elever som mobbar vara äldre än deras 
utsatta offer. De barn som hanteras illa i familjen eller som är med om att deras 
föräldrar eller syskon utsätter andra för övergrepp kommer oftare än andra att själva 
utsätta sina kamrater för obehag (Sharp & Smith, 1994). Pojkar är oftare inblandade 
vad det gäller mobbning än vad flickor är. Det karakteristiska mobbargänget består 
av tre eller fyra pojkar. Man kan oftast igenkänna en ledare som har ett par aktiva 
lakejer med sig. Med i bilden finns också ofta några kamrater som antingen hejar på 
eller ge sitt tysta stöd. Ibland är mobbningen mer spridd och ganska många i klassen 
medverkar. De flesta mobbarna har en helt normal kroppsväxt. Är man fler som går 
ihop är det naturligtvis inte självklart att var och en inte behöver vara särskilt stark. 
Mobbarna är helt vanliga barn som har hamnat i en situation som de behöver hjälp 
att komma ur (Björndell, 1987). 

Enligt Olweus (1986) är mobbarna aggressiva mot sina kamrater och har ett starkt 
behov av att ha övertaget över dem. De är ofta trotsiga mot lärare och föräldrar. De 
är däremot positivt laddade till våld. De präglas många gånger av impulsivitet och 
starka behov av att dominera över andra. Handlar det om pojkar spelar fysisk styrka 
eller svaghet en viktig roll i mobbningen. Det som framförallt ser ut att känneteckna 
en mobbare är kombinationen av en aggressiv personlighet och fysisk styrka. 
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I boken "Makt, maktlöshet, mobbning" som är skriven av Zelma Fors beskrivs tre 
mobbningsfall. Man får en inblick i hur mobbare återger sin ångest på mobboffren, 
detta upprepas under en längre tid. De tre mobbningsfallen ger exempel på hur de 
vuxna i omgivningen liksom mobbarna låter mobboffren få skuld för det som händer. 
Lärare, skolledning och föräldrar har dessutom ibland svårt att erkänna att det 
förekommer mobbning på skolan. Det händer även att mobbningen förringas och att 
man betraktar det hela som en bagatell eller ett allmänt bråk i klassen. 

2.4.3 Medlöpare/passiva mobbare 
Man bör också framhäva att det finns elever som ibland deltar i mobbningen men 
som regel inte själva tar initiativet, de kallas för passiva mobbare eller medlöpare 
(Olweus, 1986). 

För att mobbningen ska utvecklas behövs en eller flera medlöpare enligt Olsson 
(1998). Dessa kan verka oskyldiga men har i själva verket en stor del i att 
mobbningen fortskrider. Medlöpare riskerar inte att bli anklagade som mobbare, de 
vågar inte ta ställning. Är inte mobbarna närvarande kan de vara snälla och 
tillmötesgående mot mobbningsoffren. I och med att medlöparna har ett ombytligt 
beteende så vet aldrig den mobbade var han/hon har denne. Vidare beskriver Olsson 
två sorters medlöpare: 

- De som aktivt hjälper mobbaren med sina trakasserier. 

- De som känner till vad som sker men inte aktivt själv deltar. Dessa medlöpare gör 
ingenting för att hjälpa mobbningsoffret (a.a.). 

2.5 Var förekommer mobbningen? 
Mobbning förekommer oftast på raster och till och från skolan. De flesta avslöjade 
fallen finns i klasser som är besvärliga, med låg arbetsdisciplin och som är svåra att 
undervisa i. Här finns ingen god kamratskap eller någon känsla av gemenskap 
(Björndell, 1987). 

I boken "Strategier mot mobbning" skriver författarna, även de, att de flesta fallen av 
mobbning äger rum på skolan eller i skolans närhet. Det behöver inte enbart ske i 
skolan utan vanligt är också att mobbning sker på vägen till och från skolan. För 
dessa elever kan hemmet betyda att det är den enda säkra platsen de har (Sharp & 
Smith, 1994). 

Ljungström (1995) däremot tror inte att den största delen av mobbningen inträffar på 
skolgården med den anledningen av att mobbarna är rädda för att bli upptäckta av de 
vuxna. Tyvärr så har nästan varje skolgård en undanskymd plats där mobbningen kan 
äga rum utan att mobbarna blir upptäckta. I de flesta fall är mobbningen oplanerad, 
den sker i förbifarten t ex till och från klassrummet. Mobbning kan till och med 
figurera i klassrummet när läraren vänder ryggen till. Då har mobbarna sina små 
påhitt, de kan t ex gör grimaser, knuffar eller krokben. 

2.6 Upptäcka mobbning 
Enligt Höistad (1994) finns det en rad tecken på om ett barn är mobbat som visar sig 
i både i skolan och hemma. I skolan kan man märka att barnet inte vill gå ut på 
rasterna. Om de varit ute på rasten kan de efteråt vara upprivna, ledsna eller 
inneslutna. Ett tecken som är lätt att upptäcka är om kläderna är smutsiga eller 
trasiga efter rasterna. Under lektionstid har barnen svårt att koncentrera sig. I 
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matsalen sitter barnet inte med klasskamraterna. I hemmet kan tecknen vara att 
barnet inte vill gå till skolan eller har tappat lusten för skolan och tycker inte längre 
att det är roligt att gå dit. De klagar över magont och huvudvärk och är ofta sjuka. De 
kan ha svårt att sova och är inneslutna och okoncentrerade på det som de ska göra. 

Finns det misstankar om mobbning på skolan eller att det har kommit upp ett akut 
mobbningsfall utan namn kan man be barnen fylla i enkäter anonymt. Vid 
enkätundersökningen måste det betonas att man inte får fråga någon annan elev hur 
denne har fyllt i. I enkäten bör man undvika ordet mobbning (Ljungström, 1995). 

Som förälder kan man se vissa tecken hos sitt barn som kan tyda på mobbning till 
exempel nedstämdhet, inga kamrater, trasiga eller smutsiga kläder, huvudvärk, ovilja 
att gå till skolan och magont (a.a.). 

På ett barn kan man på olika sätt se att det inte mår bra men det kan finnas många 
anledningar till detta menar Björndell. Föräldrarna känner sina barn bäst och har för 
det mesta en bra kontakt med dem och de ser på dem om något inte stämmer. Som 
förälder måste man då fråga barnet vad som är fel. När det gäller mobbning så brukar 
barnet tiga in i det längsta. Tydligaste tecknet är när barnet inte vill gå till skolan. 
Man måste då göra något åt situationen genast. Andra tecken som tyder på mobbning 
kan vara att kamrater aldrig ringer, inga kamrater syns till och barnet har svårt att 
förklara varför t ex kläderna är smutsiga och trasiga. Ett sätt som förälder är att 
kontakta skolan när man misstänker att allt inte står rätt till. Det är inte lätt att 
upptäcka mobbning. De som mobbar är experter på att dölja vad de håller på med. 
Björndell rekommenderar att man med vanlig uppmärksamhet, vaksamhet och en 
vilja att följa upp om något verkar misstänkt är det bästa receptet på att upptäcka 
mobbning (Björndell, 1987). 

För att kunna upptäcka våld bland elever är det viktigt att den fysiska miljön i och 
omkring skolan är lättöverskådlig anser Aarland (1988). Utformningen av 
byggnaderna och även skolgården är av stor betydelse. Med detta menar han inte att 
man skall eftersträva en steril och fängelseliknande miljö. Rutinerna med 
rastvakterna är också viktiga för att man ska kunna upptäcka eventuellt våld. Att vara 
rastvakt måste vara en naturlig del av lärarens arbetsdag, inte som en börda som är 
jobbig. Rastvakterna är ett viktigt led i de ansträngningar som man kan göra för att 
skapa en miljö som är harmonisk och fri från mobbning. Vakterna skapar en trygghet 
för eleverna genom att bara finnas ute på rasterna. 
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3 SYFTE 
I min studie har jag valt att inrikta mig på hur eleverna på en skola i Sverige 
uppfattar mobbning och hur mycket de känner till om det här skolproblemet. Med 
mina frågeställningar vill jag försöka få fram vilka olika uppfattningar som 
förekommer hos eleverna, det vill säga vilken variation som finns. De fråge-
ställningar som jag vill besvara eller åtminstone belysa är: 

1. Hur definierar eleverna begreppet mobbning? 

2. Vilka är orsakerna till mobbning enligt eleverna? 

3. Varför tror eleverna att vissa personer mobbar? 

4. Vid upptäckten av mobbning, vem skulle eleverna berätta det för?  

5. Vet eleverna hur skolan arbetar för att förebygga mobbning? 
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4 METOD 
För att få reda på erfarenheter och attityder som barn har om ämnet mobbning valde 
jag att intervjua elever på en skola. I föreliggande kapitel redovisas mitt 
tillvägagångssätt, motivering och genomförande av en kvalitativ analys samt arbetets 
validitet och reliabilitet. 

4.1 Kvalitativ undersökning 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av flexibilitet, man har under genomförandet 
av undersökningen möjlighet att ändra på uppläggningen. Denna metod innebär även 
mindre styrning och på det sättet får man större öppenhet för ny kunskap (Carlström 
& Hagman, 1995). 

4.1.1 Intervju 
En kvalitativ forskningsmetod, i egenskap av intervjuer, är den metod som jag ansåg 
vara bäst för att få fram så välgrundade fakta som möjligt om just mitt område. 
Upplevelser och känslor är lättast att förmedla genom samtal. Som intervjuare får 
man då insikt i informantens synvinkel (Kvale, 1997). Dessutom så får denne tillfälle 
att vidareutveckla svaren, följa upp idéer samt att låta informanten motivera redan 
givna svar. Enligt Kvale är också styrkan med intervju att man kan fånga en mängd 
olika uppfattningar om ett ämne och ge en mångsidig bild av problemet. Intervjuerna 
har genomförts med hjälp av en bandspelare. Dessa inspelningar har skrivits ut 
ordagrant. Detta är tidsmässigt väldigt krävande. Resultatet är därför en begränsad 
urvalsgrupp. Att intervjua ett fåtal mer djupgående ger mig mer information än att 
göra en mer ytlig intervju med ett större antal elever. Ämnet som intervjuerna 
behandlade samt en upplysning om hur lång tid den skulle ta att genomföra 
klargjorde jag vid tillfrågningen. Frågestunden genomfördes på en plats där både jag, 
intervjuaren, och informanten kände oss bekväma. Användningen av bandspelaren 
underlättade intervjuerna eftersom jag inte behövde föra anteckningar och helt kunde 
koncentrera mig på intervjun. Vidare försäkrade jag mig också om att allt som sades 
kom med. Detta underlättade bearbetningen av data då jag korrekt kunde återge 
personens kommentarer. Mina frågor till de olika eleverna grundar sig på det som jag 
har behandlat i bakgrunden. Alltså så har tankar väckts under tiden som jag har läst 
litteratur och detta har mynnat ut i frågeställningar som kommer att ha betydelse för 
hur jag kommer att lyckas med min undersökning. Intervjuer är en subjektiv metod 
vilket ökar risken för att intervjuaren påverkar informantens svar. Detta kan medföra 
en negativ inverkan på arbetet. En annan nackdel kan vara bandspelaren, eftersom 
denna kan göra att man inte är tillräckligt uppmärksam under intervjun vilket kan 
medföra att man missar vissa nyanser i intervjun som senare kan vara svåra att följa 
upp. 

4.2 Urval 
Min första tanke var att undersöka hur elever uppfattar mobbning i allmänhet men 
jag kom snart till insikt att detta skulle ta mer tid än vad som var avsatt. Därför 
bestämde jag mig för att göra en fallstudie, där endast en skola undersöks. Skolan jag 
undersökte var en skola som var välkänd för mig och jag kände även en av klasserna 
väl. I den klass som jag kände eleverna valde jag själv ut tre stycken elever det vill 
säga icke slumpmässigt urval, detta för att få så varierande svar som möjligt. 
Resterande eleverna som intervjuades uttogs slumpvis genom att jag använde mig av 
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klasslistor och en enkel lottning. Patel & Davidsson skriver: "Ett något mera 
sofistikerat urvalsförfarande är stratifierat urval (Patel & Davidsson, 1994, s 91). 
Vid ett stratifierat urval delar man in populationen i två grupper, så kallad strata, som 
kan bestå av både män och kvinnor. Sedan görs ett obundet slumpmässigt urval i 
respektive stratum (Patel & Davidsson, 1994). Urvalsgruppen hämtade jag från en 
liten kommun i Sverige. Jag inriktade mig på elever från år 2-5 och klasserna var 
medelstora. Urvalsgruppen bestod av sex pojkar och fem flickor. Medverkan var 
frivillig och jag utlovade informanterna anonymitet, vilket förespråkades av Kvale 
(1997). Det lilla antalet i urvalsgruppen berodde på mitt val av metod. Min metod 
kräver mycket tid eftersom varje intervju skrivs ut ordagrant. 

4.2.1 Frågekonstruktion 
För att konstruera ett lämpligt frågeformulär nämner Körner & Wahlgren (1993) 
vissa saker som är värda att tänka på: 

• Frågorna bör konstrueras så att de blir lätta att besvara. 

• Fråga om en sak i taget. 

• Undvik formuleringar som kan missuppfattas genom att skriva korta, enkla 
meningar med lättbegripliga ord. 

• Undvik ledande och prestigeladdade frågor, eftersom risken för oärliga svar 
då kan föreligga vilket sedan leder till systematiska fel. Jag har vid min 
formulering av intervjufrågor försökt att ta hänsyn till ovanstående för att få 
ett så bra resultat som möjligt. 

4.3 Bearbetning av data 
När alla intervjuerna var slutförda började jag sammanställa materialet. Detta 
påbörjades dagen efter det att intervjuerna hade gjorts. Jag bearbetade varje fråga 
med största noggrannhet för att minska felkällorna. Intervjuerna skrevs ut ordagrant 
och lästes igenom. När alla intervjuerna skrivits ut började jag arbeta på en lämplig 
kategorisering utifrån frågeställningarna. Värt att notera är att jag, vid bearbetningen, 
först rannsakade mina intervjufrågor. Resultatet blev att jag gallrade bort vissa frågor 
som inte speglade min problemformulering. Dock gav dessa frågor mig en djupare 
insikt i problematiken kring skolproblemet mobbning. Inför slutbearbetningen läste 
jag igenom respektive intervju noggrant och försökte finna samband mellan de olika 
informanternas svar. Målsättningen med detta var att finna mönster och kategorier i 
mitt material. Genom att klippa och klistra kunde jag så smått se sammanhang i det 
empiriska material som jag hade. Strukturerade mönster och kategorier började träda 
fram och dessa grundade sig på arbetets syfte och frågeställningar. 

4.4 Validitet 
"Validitet: att mäta (enbart) det som avses att mäta. En mer allmän definition är 
att mätinstrumentet inte skall ge några systematiska fel. Detta tillgodoses genom 
tydliga definitioner av begreppen, en klar uppfattning av bakgrundsfaktorer och 
orsak-verkanrelationer, genom noggrann experimentplanering." (Wallén, 1996, s 
67)  

Vid genomförande av intervjuer skall man veta att det man verkligen granskar 
stämmer överens med det man hade för avsikt att ta reda på, det vill säga om man har 
god validitet (Patel & Davidsson, 1994). Avsikten med min intervju var att ta reda på 
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vilken syn eleverna har på mobbning. Jag tycker att frågeställningarna har gett mig 
bra svar som stämmer väl överens med det som jag hade för avsikt att ta reda på. 
Alltså mätte undersökningen det den var avsedd att mäta. Därav har mitt arbete god 
validitet. 

4.5 Reliabilitet 
Reliabiliteten i ett mätvärde kan påverkas av mätinstrumentet, den som utför 
mätningen, omgivningen kring mätningen samt det undersökta objektet (Körner & 
Wahlgren, 1993). Hög reliabilitet betyder att mätinstrumentet ger tillförlitliga och 
stabila utslag (Eriksson & Wiedersheim, 1997). Detta innebär att mätinstrumentet 
ska vara pålitligt. Under förutsättning att mätobjektet är stabilt skall ett bra 
mätinstrument ge samma värden vid upprepning av mätningen. När det gäller 
levande varelser kan en mätning inte alltid upprepas eftersom det kan ha skett en 
påverkan eller inlärning vid varje testtillfälle som förändrar utgångsläget för nästa 
test (Wallén, 1996). Tillförlitligheten hos undersökningsverktyget, i det här fallet 
intervjuerna, är avgörande för att minska felkällorna. Vid intervjuer är granskningens 
tillförlitlighet relaterad till intervjuarens och informantens förmåga att tolka 
varandra. För att göra undersökningssättet mer tillförlitligt använde jag mig av en 
bandspelare. Jag försäkrade mig då om att jag fick med allt som informanten sade 
dessutom visade inte mina utskrivna intervjuer några känslor förutom det som sades. 
Användandet av bandspelaren har bidragit till undersökningens reliabilitet, då detta 
underlättar att man uppfattar svaren som informanten har gett på ett relevant sätt. 

4.6 Felkällor 
En faktor som påverkade mitt arbete negativt var tiden, som alltid så handlar det om 
tid. Tiden begränsade mig i mitt arbete och jag tvingades att gallra bort information 
som var intressant fast oväsentlig för mitt syfte. Vidare tror jag att bandspelaren 
hämmade vissa respondenter en del, vilket kan ge felaktigt resultat. Vetskapen om att 
bli inspelad på band väckte en viss oro och vissa kunde nog inte vara sig själva. Mina 
resultat gäller för just den urvalsgrupp som varit utgångspunkt för min undersökning. 
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5 RESULTAT 
I resultatdelen redovisar jag och sammanställer det undersökningsmaterial som jag 
har samlat in. Jag valde att inrikta mina intervjuer mot begreppet mobbning och hur 
elevernas uppfattning och erfarenheter kring ämnet. Målet med intervjuerna var att få 
fram elevernas personliga åsikt om det aktuella begreppet. Det bör även poängteras 
att undersökningen genomfördes på en begränsad urvalsgrupp, vilket medför att 
resultatet förmodligen inte kan generaliseras och gälla alla skolor. 

5.1 Begreppet "mobbning" 
Eleverna beskriver sin uppfattning om vad begreppet mobbning innebär. Man kan 
bara urskilja ett tema kring hur de tolkar begreppet mobbning: en grupp mot en 
individ. 

5.1.1 En grupp mot en individ 
De flesta av eleverna i min undersökning poängterade att mobbning innebar att det 
var en person som var utsatt av flera individer. Inom det här temat kunde man sedan 
urskilja två kategorier; retas och slåss och utanförskap. 
Retas och slåss 
Majoriteten av eleverna i undersökningen som jag gjorde nämnde att mobbning 
medförde att man retas och/eller slåss. 

".. .det är väl när man är ett gäng och håller på och retar en särskild person hela tiden 
och kanske slår den personen." 

"Det är en massa som retar en, den som blir retad kanske står i mitten och de andra 
runt om är dumma mot den..." 

När det handlar om mobbning vet eleverna att man oftast är flera personer mot en. 
Man retar eller slår den som är ensam.  

Utanförskap  
Det nämndes också att mobbning kan innebära att man känner sig utanför och ensam. 

"... när det är flera mot en. Dom kanske tycker något som dom gör är löjligt. Ibland 
kan det vara såhär tyst mobbning och då går man bara därifrån. Det kanske är mer 
tjejer som gör så, viskar och håller på. Tjejer brukar fnittra och inte låta någon vara 
med och det är elakt. Killar dom gör på andra sätt, dom slåss och bråkar mer." 

".. .när man inte får vara med några andra, man är jämt utanför... Om de andra gör 
bollplank och man inte får vara med, fast inte om det bara är en gång utan många 
gånger." 

Eleverna uttrycker att det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar utesluter en 
person ur en grupp. Flickor viskar ofta eller kanske bara är tysta för att utesluta 
medan pojkar blir mer bråkiga och högljudda. När man inte frågar en person  om den 
vill vara med vid olika aktiviteter upprepade gånger, bollplank nämns,  så är detta 
också en uteslutning ur gruppen.  
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5.2 Orsaker till mobbning. 
Mitt intresse låg i att få fram vad som orsakar att en person blir mobbad, det vill säga 
vad det beror på. Det kändes intressant att höra vad eleverna trodde att mobbning 
berodde på. Här kan man endast urskilja ett tema; inre och yttre avvikelser. 

5.2.1 Inre och yttre olikheter 
Bland eleverna var det många som ansåg att mobbning beror på hur man ser ut, till 
exempel om man ser annorlunda ut på något sätt. Fyra underkategorier gick att finna; 
utseende (yttre), differentierad fritidssysselsättning, personkemi (inre) och beteende 
(yttre). 
Utseende 
Många av eleverna benämnde att en av orsakerna till mobbning kunde bero på att 
man hade ett säreget utseende, det vill säga yttre avvikelser. 

"Ser kanske inte ut som alla andra. Personen kanske kommer från ett annat land och 
är mörkhyad." 

"Man kanske ser ut på ett annat sätt som inte andra gör och då tycker dom att det inte 
är normalt. Så ser man kanske lite konstig ut." 

Det yttre utseendet spelar roll, ser man annorlunda ut så kan detta vara en anledning 
till att man inte passar in i gruppen och det blir så småningom mobbning.  

Differentierad fritidssysselsättning 
Några enstaka elever nämnde att mobbningen kunde bero på att man utövar en 
annorlunda sysselsättning på fritiden. 

"... att man gör någonting som de andra tycker är töntigt. Den personen kanske gör 
saker som dom inte tycker är roliga eller så." 

"Det kan kanske vara att man gör något som de andra egentliga är avundsjuka på, 
man bråkar med den för att man kanske tycker att den är löjlig för att den går på till 
exempel balett ... men egentligen är de kanske avundsjuka för att den personen 
vågar." 

Vad man sysslar med på fritiden kan också spela en roll om man får vara med i 
skolan eller inte. Det finns de aktiviteter som anses vara töntiga eller tråkiga eller så 
kan det vara så att man egentligen är avundsjuk på att just den här personen vågar 
utöva den här aktiviteten. 

Personkemi 
Alla människor kan inte komma överens med varandra men detta ska inte vara ett 
skäl till mobbning. Vissa elever berörde ämnet personkemi. 

"Kanske för att man inte tycker om någon." 

Att uteslutning kan bero på att man inte gillar någon menar någon ur urvalsgruppen. 
Man kan ju inte gilla alla människor men man visar ändå hänsyn och respekt 
gentemot den här personen.  

Beteende 
Någon tillfrågad ur urvalsgruppen benämnde att beteendet kunde vara av avgörande 
betydelse. 
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"För att man inte gör som alla andra. Man gör på ett visst sätt. Att man är lite 
annorlunda." 

"De som mobbar kanske tycker att personen är stöddig och de stör sig på den. Då 
retar de den för att de inte tycker om den. Ibland kan det kanske vara för att en 
person är mallig eller så." 

Att en persons beteende spelar roll för hur man blir behandlad. Det vill säga att en 
person har ett avvikande beteende som medför att man inte är som alla andra, kan 
innebära att man blir mobbad. Även ett uppträdande där man är stöddig eller mallig 
kan göra att man blir mobbad. De andra störs sig och gillar inte det beteende som en 
person uppvisar. 

5.3 Varför mobbar man? 
Här nedan redovisas vad eleverna ansåg att det fanns för anledningar till att man 
mobbar. På den här frågan kunde man plocka ut tre tema; grupptryck, maktbehov och 
personliga problem. 

5.3.1 Grupptryck 
Ett fåtal av eleverna förmodade att en av anledningarna till mobbning kan vara att 
man faller för grupptrycket. Att man gör det för att inte själv bli utsatt. 

"Man vill kanske inte bli mobbad själv och då mobbar man andra istället." 

"Man är osäker och har inga direkta kamrater, då mobbar man kanske för att man ska 
få vara med." 

Att man faller för ett grupptryck kan vara en av orsakerna till att man mobbar. För att 
inte själv uteslutas så hänger man på de andra och mobbar en person. Bara för att få 
vara med de andra på rasterna så gör man som de säger och det uppstår mobbning. 
Om man har svårt med kamrater kan detta vara ett sätt att ändå få vara delaktig och 
känna att man har kamrater. 

5.3.2 Maktbehov 
Den övervägande delen av urvalsgruppen berörde att orsaken till att man mobbar 
kunde vara att man ville ha makt. Makten kunde till exempel visa genom att spelar 
tuff inför de andra kamraterna. 

"De kanske tror att de är tuffa och att de andra ska tycka att de är häftiga." 

"För att vara tuff och så vill man själv inte bli retad." 

Mycket handlar om att man själv inte vill bli mobbad och man försöker att visa sig 
tuff inför kompisarna. Om man är tuff inför de andra så är det ingen som vågar gå på 
den personen och man undviker därmed att bli retad själv. 

5.3.3 Personliga problem 
Vissa elever påpekade vid den här frågan att ibland kunde mobbningen bero på att 
man har personliga problem såsom problem hemma eller avundsjuka. Man kunde 
finna två kategorier; problem i hemmet och avundsjuka. 
Problem i hemmet 
De elever som nämnde personliga problem tog upp det som att det berodde på att de 
här personerna hade det svårt hemma. 
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"Man kanske har det svårt hemma. Föräldrarna är kanske dumma mot dem." 

"Ibland kan det kanske vara så att man har det jobbigt hemma. Föräldrarna kanske 
aldrig är hemma hos barnen. Dom kanske får göra allting hemma." 

Om man har personliga problem hemma kan det vara ett sätt att hävda sig på i 
skolan. Personen i fråga är i underläge hemma och måste bevisa motsatsen i skolan. 
Det innebär att man är tuff och hård i skolan, det vill säga att man går på andra för att 
man själv är van att bli bemött så hemma.    

Avundsjuka 
Någon ur urvalsgruppen upplyste om att det kunde bero på att man var ledsen och så 
fick det gå ut över andra. 

"Dom kanske är ledsna själva kanske. Och så gör dom andra ledsna.” 

Om man låter ilska gå ut över andra så kan man likaväl låta sorg gå utöver andra. Om 
man inte mår bra psykiskt kan det vara ett sätt att få ut sin sorg, till exempel att man 
sårar andra.  

5.4 Vem kontaktas vid upptäckten av mobbning? 
För mig kändes det intressant att få reda på vem eleverna i urvalsgruppen skulle 
vända sig först till när man misstänkte att någon var mobbad. Urvalsgruppen bestod 
av både pojkar och flickor och deras svar skilde sig inte från varandra. 

Mångfalden av urvalsgruppen gav samma besked. Resultatet blev att man kunde 
finna tre tema; lärarna, kamratstödjarna och den som blev mobbad. 

5.4.1 Lärarna 
De flesta av eleverna framförde att vid upptäckten av mobbning så skulle man 
samtala med en lärare på skolan. Då var frågan om det var vilken lärare som helst. 
Här kunde jag finna tre kategorier: klassläraren, vilken lärare som helst och den 
mobbades klassfröken. 
Klassläraren 
Flertalet elever i min urvalsgrupp skulle vid upptäckten av mobbning först och 
främst berätta det för sin klasslärare. 

"Läraren, min lärare." 

"Min klassföreståndare, han är ju med i mobbinggruppen också." 

Vilken lärare som helst 
Ett litet antal av eleverna i min undersökning svarade att det inte spelade så stor roll 
vilken lärare man samtalade med. 

"Till någon lärare, det spelar nog ingen roll vilken." 

”Den lärare som jag träffar först skulle jag berätta det för." 

Den mobbades klasslärare 
Det fanns även de som gav svaret att de skulle vid upptäckten ta kontakt med den 
mobbades lärare för att få hjälp på det sättet. 

"Den mobbades fröken, tror jag." 
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Förtroendet för lärarna på skolan är stort, då det är för dem som de flesta eleverna 
skulle berätta om upptäckten. De flesta skulle välja att meddela klassläraren, vilken 
man oftast har närmast relation till i den här åldern. Även den mobbades klasslärare 
togs upp och vilken lärare som helst togs upp att man kunde tänka sig att meddela 
vid upptäckten av mobbning. Att man vänder sig till lärarna beror nog på att det är 
dem som man har mestadels kontakt med under skoltid. Tilliten till den man berättar 
för spelar nog också in.  

5.4.2 Kamratstödjarna 
Vissa nämnde vid tillfrågningen att man vid en iakttagelse där man anade att det var 
fråga om mobbning skulle ta kontakt med någon person som var med i 
kamratstödjarna. 

"Någon av de andra kamratstödjarna och få deras hjälp om vad man skulle göra." 

Kamratstödjarna på en skola är till för att hjälpa till vid sådana här händelser, så 
några valde att kontakta dem vid iakttagelsen. De kan ge stöd och uppmuntran, även 
ge tips om hur man kan hjälpa den mobbade.  

5.4.3 Den mobbade 
Någon sade att vid uppmärksammad mobbning så skulle man först prata med den 
som blev mobbad för att försöka hjälpa den på bästa möjliga sätt. 

"Jag skulle först prata med den som blev mobbad för att hjälpa den. Försöka få den 
att prata med någon lärare så att den fick hjälp med mobbningen då att den inte 
mobbades mer." 

Någon ur urvalsgruppens svar var att man skulle försöka samtala med den som blev 
utsatt, så att personen i fråga försökte få hjälp. Att man fick den utsatta personen att 
förstå vad som pågår och att det inte är ok. Det är inte så lätt att inse att man är utsatt 
och därmed inte heller så lätt att söka hjälp. Ofta kanske man behöver hjälp med att 
kontakta någon lärare/kamratstödjare. Som utsatt person så tror man kanske att 
situationen blir värre om man försöker göra något åt den.  

5.5 Förebyggande arbete. 
På den här frågan fick eleverna beskriva hur just den här skolan arbetar för att det 
inte ska figurera någon mobbning. I detta sammanhang så berörde övervägande delen 
av de tillfrågade eleverna i min undersökning att på skolan fanns kamratstödjare. Jag 
fann därmed bara ett tema; kamratstödjare. 

5.5.1 Kamratstödjare 
Flertalet tillfrågade elever i min undersökning svarade att på skolan fanns 
kamratstödjare. De fick även beskriva hur dessa arbetar. Några av de tillfrågade var 
också engagerade i detta och kunde mycket om det, medan andra bara visste att det 
fanns något på skolan som hette kamratstödjare. 

"Vi har kamratstödjare. Dom ser om det är någonting som händer och så. Om de ser 
att något händer så pratar dom med en lärare. Sen kollar man vad det är. Kollar vilka 
som mobbar." 

"Det finns kamratstödjare. Vi går runt på skolan och är ett öga för lärarna. I 
kamratstödjarna är vi två från varje klass, från fyran till sexan, sen går vi runt på 
skolan och tittar om det är någon som är ensam eller om det är någon som blir 
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mobbad eller om man ser att några bråkar med en eller inte får vara med så då kan vi 
gå upp till lärarna och prata med dem eller kan vi inom rådet prata. Lärarna kan 
försöka prata med den och fråga om det verkligen är så att eller om det kanske bara 
såg ut så just den dagen. Vi i rådet brukar träffas och ha krismöte om det har hänt 
något annars blir det kanske en gång i månaden eller så...” 

De flesta eleverna vet om att det finns kamratstödjare på skolan. Enligt eleverna så är 
kamratstödjarna ett extra öga åt lärarna, man hjälper till och håller koll på rasterna 
för att se om hur klimatet bland eleverna är på rasterna. Kamratstödjarna träffas 
regelbundet och ibland har man krismöte om något akut har inträffat. 
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6 DISKUSSION 
Detta examensarbete innefattar en fallstudie om hur eleverna på den utnämnda 
skolan uppfattar mobbning och om de visste hur skolan arbeta för att det inte ska 
figurera mobbning. Min undersökning stämde rätt väl överens med mina 
förväntningar, deras förståelse om vad begreppet mobbning innebar var rätt 
svävande. Alla de tillfrågade eleverna visste vad mobbning innebar, vilket jag ser 
som mycket positivt. 

I detta kapitel diskuterar jag de svar som urvalsgruppen givit utifrån litteraturstudien 
i bakgrunden. De slutledningar som dras nedan är mina egna och utgör därför inga 
generella åsikter. 

6.1 Vad innebär begreppet mobbning? 
I den lästa litteraturen definierar författarna begreppet mobbning på ett likvärdigt 
sätt, det vill säga att det är när en person utsätts för fientliga handlingar upprepade 
gånger av en eller flera personer. En av författarna, Pikas (1989), skildrar emellertid 
begreppet på så sätt att det handlar om en grupp, han nämner ingenting om att det 
kan vara endast en person som utför handlingen vilket de andra författarna gör. 
Utifrån Pikas resonemang, att det handlar om flera personer, en grupp, kan jag 
koppla till elevernas definitioner av begreppet. Vid kategoriseringen av elevernas 
intervjusvar så fann jag att samtliga elever poängterade att mobbning var när en 
person var utsatt av flera individer. Här föreligger en överensstämmelse mellan 
eleverna och Pikas begreppsförklaring, det vill säga att det är när flera personer 
utsätter en bestämd person för negativa handlingar. Men det kan förvisso säkert 
existera i vissa fall att det enbart handlar om en person som utsätter en annan person 
för negativa handlingar. 

Urvalsgruppen beskrev vidare att mobbning var att man endera blev retad och slagen 
eller att man hamnade utanför gruppen. Dessa tecken på mobbning redogjorde även 
författarna för. Ljungström (1995) preciserar sin definition genom att förklara att det 
kan handla om att offret trakasseras fysiskt och/eller psykiskt, vilket även Pikas 
(1989) gör men han berör också att det kan handla om uteslutningar ur gemenskapen. 
Vilket bedöms som en oerhört viktig del i definitionen. Många ser nog mobbning om 
det handlar om slagsmål men visst handlar det om mobbning om man utesluts ur 
gemenskapen. Bland flickorna" är det troligen vanligare med att man utesluter en 
person som aldrig får vara med. Flickor kan vara oerhört elaka utan att det kanske 
direkt syns. Det kan förekomma tyst mobbning. Flickorna viskar och pratar bakom 
ryggen på varandra medan killar visar mer vad de känner. De slåss och de håller inte 
inne med några känslor utan ger utlopp för sina aggressioner.  

De tillfrågade eleverna hade en rätt bra uppfattning om vad mobbning i verkligheten 
innebär och medför. Alla i urvalsgruppen har en förklaring till vad mobbning 
betyder. Om kunskapen om vad mobbning innebär hade saknats så blir det svårare 
för eleverna att komma till insikt vid vilka fall som det verkligen handlar om 
mobbning. Skolan som jag besökte borde arbeta lite mer med ämnet mobbning. Det 
viktigaste är att pedagogerna har kunskap så att de kan föra den vidare till eleverna.  
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6.2 Orsaker till mobbning 
En stor fråga som har genomsyrat mitt arbete har varit varför man blir mobbad. 
Urvalsgruppen har uppfattningen om att anledningar till mobbningen kan handla om 
personers olikheter. Björndell (1987) menar däremot att till exempel yttre faktorer 
som hårfärg och kroppsvikt inte förefaller vara så betydande. Utan att det däremot 
handlar om att barnet har en grundtrygghet och ett bra självförtroende. Ett barn som i 
stället är osäkert klarar inte av att ta emot gliringar och så vidare utan börjar hysa 
tvivel på sig själv om någon retas. 

Olweus (1986) menar att de som blir mobbade är de som är ängsliga och osäkra i 
allmänhet. När dessa personer blir drabbade reagerar de med att dra sig tillbaka och 
värderar sig själva negativt. Han är den författaren som nämner att det kan bero på 
yttre kännetecken, vilket några av de tillfrågade även svarade. Olweus berör också att 
en orsak kan vara personlighetsegenskaper. 

Det är med ganska hög sannolikhet mobbning kan bero på både yttre faktorer och 
personens personlighet. De personer som mobbar märker vilka som är svaga och kan 
ge vika, dessa löper med all sannolikhet större risker för att bli utsatta än de som är 
säkra i sig själva och har ett bättre självförtroende. Ett utseende som skiljer sig från 
mängden är också av betydelse för om mobbning ska uppstå. Detta tog flertalet i 
urvalsgruppen upp om att det spelade en stor roll hur man såg ut. I dagens samhälle 
är det viktigt att man ser likadan ut, om man skiljer sig från mängden kan man lätt bli 
ett offer. Det kan handla om att vara tjock eller smal, tandställning eller inte 
tandställning till exempel. Som pedagoger måste vi arbeta för ett jämbördigt 
samhälle, där alla människor är lika mycket värda och att utseendet inte spelar någon 
roll. 

Synen på anledningar till varför en eller flera personer mobbar skiljer sig mycket, om 
man ser på de svar som urvalsgruppen ger och jämför med författarna.  

I Sharp & Smith (1994) kan man utläsa att de barn som hanteras illa i familjen, till 
exempel att de har blivit utsatta för övergrepp, dessa barn kommer oftare än andra att 
utsätta sina kompisar för obehag. Medan urvalsgruppen på den här frågan mer tänker 
på att det handlar om grupptryck, maktbehov och personliga problem. Personliga 
problem kan jämföras till viss del med det som Sharp & Smith anger som orsak. 
Urvalsgruppen nämnde att det kan bero på att man har det svårt hemma och att 
föräldrarna inte är snälla mot barnen. Om man tittar på anledningar till att man 
mobbar så handlar det ofta om ett maktbehov, att man vill visa sig tuff inför de andra 
och själv är rädd för att bli utsatt. Även hemförhållanden spelar troligen en stor roll, 
det vill säga hur man har det hemma. Ett barn som till exempel har blivit misshandlat 
hemma är en stark person utåt sett och detta kan nog leda till att den här personen vill 
hävda sig på något sätt, det kan även vara för att det handlar om att få 
uppmärksamhet. 

Man kan också betrakta mobbning ur ett sociokulturellt perspektiv som går ut på att 
man inte fokuserar på psykologiska egenskaper hos de involverade personerna, utan 
att man som alternativ försöker hitta förklaringar i sammanhanget. Inneslutning och 
uteslutning ses som en del i hur barn gör när de skapar relationer till varandra. Både 
Säljö (2000) och Vygotskij (1999) talar om människans egenskaper och handlingar 
ur ett sociokulturellt perspektiv. De båda författarna åskådliggör att även den 
omgivande miljön är en betydelsefull del i människans utveckling. Miljön påverkar 



27 

 

 

inte bara vårt beteende utan den sätter också avtryck på de attityder och synsätt som 
människan utvecklar.  

6.3 Vem kontaktas vid upptäckten av mobbning 
På den här frågan varierade svaren, men många i urvalsgruppen valde att berätta 
upptäckten att någon elev var mobbad för någon lärare. Att mobbning är något 
smärtsamt och obehagligt är nog alla överens om så att valet av lärare spelade inte 
alla någon roll, det kunde vara vilken som helst. Vissa ville helst berätta det för sin 
klasslärare och somliga för den mobbades klasslärare. Genom att många kunde tänka 
sig att berätta det för vem som helst, kan man dra slutsatsen att lärare och elever på 
skolan har en god kontakt och att eleverna hyser tillit till lärarna. 

Ett litet antal ur urvalsgruppen gav andra svar utöver lärarna och det var att man i 
första hand skulle ta kontakt med någon kamratstödjare eller göra ett försök att prata 
med offret. Svaret med att det var kamratstödjarna som man skulle söka upp vid 
påträffandet av mobbning var lite fascinerande, för att om fallet är att 
kamratstödjarna skulle kontaktas har dessa elever gjort ett mycket gott intryck och 
visat intresse för det som händer på skolan.   

Betydelsefullt är att skolan har regelbundna informationer om vart man kan vända 
sig om det händer något speciellt. 

6.4 Förebyggande arbete 
En annan faktor som var viktig är hur skolan arbetar för att det inte ska förekomma 
mobbning på skolan. Det enda eleverna visste om detta var att det fanns 
kamratstödjare. Alla tillfrågade visste att de fanns men alla visste inte vad de hade 
för uppgift. Några visste däremot precis hur de arbetade och vad de hade för 
funktion. 
Inga elever nämnde något annat som man kan göra på skolan för att förebygga 
mobbning. På skolan bör man tänka på att ett väl fungerande rastvaktssystem kan 
göra att man undviker mobbning i vissa situationer. Sharp & Smith (1994) har i sin 
bok tagit upp att rastvakter har en oerhörd betydelse för hur eleverna fungerar på 
skolgården. De har med andra ord en mycket viktig funktion. Sharp & Smith anser 
att det är på undanskymda platser som det sannolikt oftare förekommer mobbning. 
Dessa platser är viktigt att man som rastvakt har under uppsikt. På skolorna borde 
man arbeta för att få pedagogerna att inse hur viktigt det är med ett väl fungerande 
rastvaktssystem. 

6.5 Fortsatt forskning 
Min undersökning är kvalitativ, vilket innebär att jag har fått en mängd olika svar. 
Detta gör tematiseringen och kategoriseringen komplicerad, dock lyckades jag få 
fram relativt bra och tydliga teman och kategorier.  

Undersökningen har enbart varit riktad mot elever. I en fortsatt forskning borde man 
undersöka vad pedagogerna tycker och även fördjupa sig i elevernas tankar kring 
begreppet mobbning. Vidare kunde man även rikta sig till föräldrar och vad de har 
för tankar om mobbning och hur de uppfattar skolsituationen för sina barn. Allt detta 
tar tid men leder förhoppningsvis till ett mer ingående och trovärdigt resultat, som 
man kanske kan generalisera på skolorna i Sverige. 
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6.6 Slutord 
All teori som jag har redovisat i bakgrunden är inte representerad i resultatet och 
därmed inte heller i diskussionen, jag anser dock att den är nödvändig för att förstå 
problemområdet. 

Som blivande lärare i skolan tycker jag att det är av yttersta vikt att eleverna ska vara 
medvetna om vad mobbning är och vilket skolproblem det är. Det förekommer ofta 
diskussioner om mobbning och det har länge intresserat mig. Även om jag inte har 
velat delta i en diskussion för att jag inte har haft tillräckligt med kunskaper om 
ämnet. Men det är verkligen ett ämne som är på tapeten, och det berör oss lärare i 
högsta grad. Vi pedagoger måste verkligen arbeta för att det inte ska förekomma 
mobbning. Jag vill känna som pedagog att jag har kunskap att hjälpa dessa utsatta 
barn, så att de har en chans att lyckas i skolan. 
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