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     Sidor: 30 

 

Vår studie handlar om vad mobbning är, hur mobbare och mobboffer kan kännetecknas 

samt hur arbetet i skolan kan se ut för att förebygga mobbning. Undersökningen vi 

använde oss av var kvalitativ med semistrukturerad intervju. Den semistrukturerade 

intervjun valde vi för att få en fördjupad studie.  

 

Studien visar att definitionen av mobbning är när en person blir utsatt för kränkande 

behandling vid flera tillfällen under en längre period. Den visar också att det finns olika 

synsätt på hur kännetecken för mobbare och mobboffer kan se ut. Värdegrundsövningar 

på olika sätt visar vara en betydelsefull del i det förebyggande arbetet mot mobbning. 

Eleven får genom värdegrundsövningar tillfälle att sätta sig in i andra människors 

situationer. Studien pekar också på värdet med samtal och diskussioner om ett gott 

bemötande med andra människor.  
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1 Inledning och bakgrund 

Mobbning är ett ämne som vi anser viktigt att ha kunskap om i vårt kommande yrke på 

grund av att det är ett vanligt förekommande fenomen i skolan (Lärarförbundet, 2000). 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett mobbning komma till uttryck på 

olika sätt och funderingar kring hur skolan kan förebygga mobbning har skapats. Under 

vår lärarutbildning har vi stött på begreppet mobbning men inte fått någon större 

kunskap i hur man kan utforma ett förebyggande arbete, vi har inte heller sett ett 

konkret arbete mot detta i skolans verksamhet. 

 

Skolan har som mål att varje elev ska ”Ta avstånd från att människor utsätts för förtryck 

och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor”. (Skolverket, 

2011:12) Trots detta visar forskningsstudier som gjorts att många elever varje år känner 

sig otrygga i skolan. De känner sig även mobbade och tappar därmed sina 

studiemotivationer (Lärarförbundet 2000). Därför anser vi det viktigt att skolan 

kontinuerligt arbetar förebyggande mot mobbning för att detta mål ska uppnås. 

 

Mobbning, eller kränkande behandling som det allt oftare kallas i skolsammanhang och 

i skollagen (Skolverket, 2013), ska aktivt förebyggas och förhindras (Sveriges Riksdag, 

2012). I paragraf 7 står det att ”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för 

att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling”. 

(Sveriges Riksdag, 2012:24) Denna paragraf ligger på huvudmannens ansvar. Dock är 

det vi lärare som ska driva det förebyggande arbetet i verksamheten. Därför anser vi det 

väsentligt för oss att veta mer om hur de utvalda skolorna arbetar förebyggande mot 

mobbning. Den kunskap vi får med oss under arbetets gång hoppas vi kunna använda 

oss av i arbetslivet. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att skapa oss kunskap om vad mobbning är och hur 

definitionen av mobbare samt mobboffer kan se ut. Ett annat syfte är att arbetet ska ge 

en fördjupad kunskap om hur skolans verksamhet kan förebygga mobbning.  

 

Frågeställningarna vi valt är: 

 Vad är mobbning? 

 Hur kan vi som pedagoger känneteckna mobbare samt mobboffret? 

 Hur kan skolan arbeta för att förebygga mobbning? 
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3 Litteraturanknytning och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi redovisa definitioner av vad mobbning är, vad som 

kännetecknar mobbare och mobboffer samt hur skolan kan arbeta mot mobbning på ett 

förebyggande sätt. Vi har hämtat fakta från litteratur samt vetenskapliga texter. 

 

3.1 Definitionen av mobbning 

Beroende på vem man är som person samt vad man har för kunskaper och erfarenheter 

av mobbning skiljer sig definitionen av mobbning åt mellan olika människor. Det finns 

dock tre delar som återkommer i de flesta definitioner av mobbning. Det finns alltid en 

eller flera mobbare, det finns alltid en eller flera offer samt att mobbningen alltid har en 

negativ betydelse (Frånberg & Gill, 2009). Förr sågs mobbning som att mobbaren hade 

en oförmögenhet att fungera socialt, idag anser man däremot att mobbning är ett 

skickligt och taktiskt sätt för mobbaren att tillfredsställa sina behov av makt (Salmivalli 

& Willför-Nyman, 2007). 

 

Mobbning är enligt Olweus (1991) när en enskild person trakasseras av en annan 

människa. Han visar också på att det inte alltid behöver vara en person som trakasserar 

en annan, utan det kan även vara en grupp som utsätter en enskild individ, eller en 

grupp som blir utsatta av några andra. I skolsammanhang är det vanligast att det är en 

enskild individ som är mobboffer. Olweus (1991) definierar mobbning på följande sätt 

”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir 

utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer”. (Olweus, 1991:4)  

 

Även Höistad (1994) menar att det inte finns någon bestämmelse av hur många som är 

inblandade för att det ska kallas mobbning, utan det kan antingen vara en person eller en 

grupp som utsätter en enskild individ för negativa handlingar. Negativa handlingar är 

om en person åstadkommer skada eller obehag för en annan människa. När 

Barnombudsmannen (1997) ska definiera mobbning används Olweus definition, som 

nämnts ovan. Vidare pekar Barnombudsmannen (1997) på att det bara är den utsatte 

som kan avgöra om en handling är negativ eller inte.  

  

Enligt Höistad (1994) handlar mobbning om hån, kränkning, förföljelse och förnedring. 

Han menar också att mobbning är ”När en eller flera personer upprepade gånger, under 

en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar 

och/eller uteslutning”. (Höistad, 2001:73) Vidare menar han att det inte handlar om 

mobbning när något inträffar en gång, även om händelsen är obehaglig. För det ska 

kallas mobbning måste det ske med systematik, vara riktat mot en särskild person samt 

att det ska upprepa sig många gånger under en tid. 

 

Även Frånberg & Gill (2009) menar att mobbning innebär att en person blir utsatt för 

negativa handlingar, men det måste dock inträffa vid flera tillfällen för att kallas 

mobbning. De pekar också på att det är när kränkningarna pågår under en viss tid som 

det kallas mobbning. De anser dock att detta kriterium är väldigt diffust då det inte finns 
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några ramar för hur ofta kränkningarna ska ske för det ska kallas mobbning, utan det är 

upp till var och en att själva tolka. 

 

Svahn (2012) pekar på att mobbning ofta handlar om att mobbaren utsätter sitt offer för 

negativa handlingar genom olika aggressiva beteenden. Dock ska man tänka på att de 

negativa handlingarna ska genomföras flera gånger för det ska kallas mobbning. Det har 

hänt att det blivit missförstånd och att man sett enstaka tillfällen av negativa handlingar 

som mobbning. Mobbningen går ofta ut på att skada en annan människas självkänsla, 

sociala status eller båda delar. Mobbningen kan ske genom kränkande ansiktsuttryck 

och kroppsuttryck, men även genom att utesluta någon ur en grupp. 

 

När två, psykiskt eller fysiskt, jämnstarka personer slåss eller bråkar brukar det inte 

kallas mobbning. Mobbning handlar om att den utsatte ofta är svagare än sin mobbare 

och därför har svårt att försvara sig mot mobbaren eller mobbarna. Mobbning kan 

förekomma både direkt och indirekt. Den direkta mobbnigen tar sig i uttryck genom 

sparkar, slag, skällsord och kommentarer som är kränkande eller hånfulla. Den indirekta 

mobbningen handlar till exempel om att inte få vara med eller bli utfryst (Olweus, 

1999). 

 

3.1.1 Psykisk mobbning 

Den psykiska mobbningen, eller den tysta mobbningen som den också kallas, är den 

mobbningsform som är vanligast, den är också svårast att upptäcka. Oftast sker psykisk 

mobbning i det dolda där ingen ser eller hör. Men den kan också ske bland andra 

människor. Då tar den sig ofta i uttryck genom till exempel viskningar, suckar, gester, 

blickar, grimaser. Det värsta för psykiskt utsatta mobboffer är att bli behandlade som 

luft (Höistad, 1994). Det kan vara svårt att upptäcka denna sortens mobbning då det inte 

alltid är självklart att det rör sig om mobbning när någon utesluts. Det är inte lika tydligt 

som vid verbal och fysisk mobbning (Coloroso, 2003). 

 

3.1.2 Verbal mobbning 

Snacka skit, sprida rykten, viska, trakassera, hota, härma, håna, kommentera den 

utsattes utseende eller vad denne säger och gör är exempel på verbal mobbning. Andra 

exempel på verbal mobbning är klottra på skåp, lappar och anonyma sms, mejl och 

telefonsamtal. Denna sortens mobbning är oftast lättare att upptäcka än den psykiska 

mobbningen, men inte alltid (Höistad, 2001). 

 

Coloroso (2003) menar att omgivningen måste reagera på den verbala mobbning som 

förekommer. Gör omgivningen inte det utan istället accepterar beteendet så blir 

mobbningen ett normalt beteende. Eleven ses då som ett mobbningsobjekt och det blir 

lättare att utsätta honom eller henne för mobbning utan att människor i omgivningen 

reagerar.  

 

3.1.3 Fysisk mobbning 

Den mobbning som är lättast att upptäcka är den fysiska mobbningen. Tecken som gör 

mobbningen igenkännlig är till exempel blåmärken och sönderrivna kläder. Den fysiska 
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mobbningen kan ses genom att någon ”av misstag” puttar till någon eller någons bänk, 

slår igen dörren framför någon eller står i vägen för någon. Våld kan utövaren lätt 

gömma i lekar eller under idrotten eftersom det då är mer accepterat. Mobbaren vill inte 

bli upptäckt och utövar därför den fysiska mobbningen där den syns som minst 

(Höistad, 2001).    

 

3.2 Mobbare och mobboffer 

3.2.1 Mobbare 

Aggressivitet mot kamrater är ett bra kännetecken för mobbare, de kan även vara 

aggressiva mot både lärare och föräldrar. Mobbaren har ofta en mer positiv inställning 

till våld än vad andra har och de är ofta impulsiva och vill bestämma över andra 

människor (Olweus, 1991). Ett annat kännetecken kan vara att mobbaren vill visa sig 

tuff, populär och få högre status än andra elever (Beckman, 2013). 

 

När det gäller mobbarens självkänsla menar Olweus (1991) att mobbaren har en 

genomsnittlig eller positiv åsikt om sig själv. Fysiskt är mobbaren ofta starkare än sina 

kamrater, men framförallt starkare än mobboffret. Frånberg & Gill (2009) menar dock 

att mobbaren inte behöver vara starkare än sitt offer, utan det kan räcka med att 

mobbaren endast uppfattas som starkare. 

 

Olweus (1991) skriver i sin bok Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra att 

psykologer ofta tror att elever som har ett aggressivt beteende och mobbar andra 

egentligen är ängsliga och osäkra. Däremot har Olweus (1991) inte fått fram någonting i 

sina studier som tyder på att det skulle vara så. Höistad (2001) däremot visar på att 

mobbaren har vissa likheter med offret, bland annat dåligt självförtroende. Han menar 

att man ofta tror att mobbaren har ett bra självförtroende, men istället handlar det ofta 

om att mobbaren är självsäker. 

 

3.2.2 Mobboffer 

De som utsätts för mobbning och som blir mobboffer är ofta de elever som är mer 

osäkra och ängsliga än andra elever, de är oftast försiktiga, tystlåtna och känsliga. 

Mobboffren ser ofta på sig själva på ett negativt sätt, till exempel brukar de bland annat 

känna sig misslyckade och dumma. De reagerar ofta på mobbningen genom att dra sig 

undan. Detta resulterar i att mobboffren inte har många vänner i klassen vilket gör att de 

känner sig ensamma (Olweus, 1991). 

 

Olweus (1999) delar in de mobbade i två olika kategorier. Den första kategorin handlar 

om att mobboffret är passivt och undergivet. Enligt denna kategori är offren ofta 

försiktiga, stillsamma, präglas av osäkerhet, har sällan några vänner, är rädd för att göra 

sig illa samt att de hellre umgås med vuxna än med jämngamla. Att de offer som tillhör 

denna kategori blir mobbade handlar ofta om att de signalerar en ängslighet och 

osäkerhet och därför inte skulle våga göra något om de blev utsatta. 

 



  
 

6 

Den andra kategorin handlar om att mobboffret är provocerande och därför provocerar 

fram mobbningen, vilket är mindre vanligt än att mobboffret är passivt. De egenskaper 

som återfinns hos denna kategorins offer är att de ofta, utan resultat, försöker ge igen 

när de blir utsatta, är hyperaktiva, irriterar ofta både jämnåriga och vuxna med sitt 

störande beteende samt att de ofta är rastlösa, omogna och okoncentrerade. När det 

finns ett offer som är provocerande är det större risk att mobbningen tar större plats och 

att många elever, och i vissa fall hela klassen, är involverade i de negativa handlingarna 

(Olweus, 1999). När många elever blir engagerade i mobbningen och utsätter enstaka 

elever kan det handla om att de vill vara säkra på att inte själva bli offer för mobbning 

(Lagerman & Stenberg 2003). 

 

Höistad (2001) påstar att många vanligtvis tror det finns vissa drag som är typiska för 

mobbare och mobboffer. Det är lättare att förklara mobbningen om både mobbarna och 

mobboffren har speciella, typiska drag. Men han påstår att det inte kan hålla generellt 

för det finns många undantag. Det finns många elever som skulle passa in på de kriterier 

för att vara mobbade men som inte är det. Även Lagerman och Stenberg (2003) påstår 

att olika kännetecken som utseende och beteenden är av minimal betydelse. Är den 

utsatte försiktig och blyg och har svårt för att säga ifrån kan mobbaren bli provocerad 

och det blir ofta en utmaning för att se hur länge mobbningen kan pågå utan att den 

utsatte säger ifrån. Vidare menar de att alla kan bli mobbade, men det handlar ofta om 

elevernas status. Höistad (2001) menar att det ofta är elever som har låg status som blir 

utsatta för mobbning.  

  

3.2.3 Likheter mellan mobbare och mobboffer 

Som tidigare nämnts anser Höistad (2001) att det finns likheter mellan mobbare och 

mobboffer. Utöver att båda har dåligt självförtroende, anser han att de båda ofta är 

deprimerade samt kan få självmordstankar, även om det sistnämnda ofta förekommer i 

mobboffrets tankar. Han menar också att både mobbaren och mobboffret har sociala 

svårigheter, till exempel har de svårt att få bra kontakt med kompisar. Omgivningen 

anser ofta att mobbaren och mobboffret inte har kompetens att medverka i sociala 

sammanhang.   

 

3.3 Hur kan skolan förebygga mobbning? 

3.3.1 Lärarens roll 

Hembesök 

Istället för att ha det första utvecklingssamtalet i skolan är ett alternativ att gå hem till 

eleverna. Syftet med hembesök är att elever och föräldrar är tryggare i sin hemmiljö och 

kan därmed ha lättare att berätta mer om sina tankar och problem än i skolmiljön. 

Förtroendet mellan lärare, elev och förälder kan utvecklas genom att läraren går hem till 

dem. Fortsättningsvis kan hembesök bidra till att både elever och förälder har lättare att 

vända sig till läraren om något problem skulle uppstå i skolmiljön. Lärarens roll i ett  

hembesök är att lyssna på vad eleven och föräldern har att säga. Genom detta arbetssätt 

lär läraren känna den enskilda eleven som är en viktig del i det sociala samspelet. Detta 

kan i sin tur leda till ett förebyggande arbete mot mobbning (Høiby, 2002). 
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Skapa god gemenskap 

Klimatet som finns på skolan kan ha en betydande roll för hur eleverna upplever sin 

skolgång. De elever som får en positiv skolgång med en positiv samhörighetskänsla får 

ofta lättare att lära in och uppnår därmed ofta en bättre självkänsla än de elever som 

känner sig otrygga. Det kan finnas de elever i klassen som har svårare att komma in i 

gruppen än andra (Høiby, 2002). Ofta är det tysta och tillbakadragna elever som utsätts 

för mobbning, därför bör läraren och andra vuxna på skolan vara uppmärksamma på 

dessa elever (Lagerman & Stenberg, 2003). För att de elever som ännu inte kommit in i 

gemenskapen ska göra det kan ett sätt vara att lärarna lär känna dessa elevers positiva 

egenskaper. Läraren bör därför hitta ett sätt för att alla elevers positiva egenskaper ska 

få komma till uttryck (Høiby, 2002).  

  

Höistad (1994) nämner att det är viktigt med ett gott kamratskap där eleverna 

respekterar och bryr sig om varandra. Det kan vara ett sätt för att förebygga mobbning. 

Ett annat sätt är att eleverna lär sig ta ansvar för sitt eget handlande och att det skapas en 

god gemenskap på skolan. Även Høiby (2002) pekar på att ett gott kamratskap är en 

viktig faktor för att förebygga mobbning. Hon nämner också att ett förebyggande arbete 

mot mobbning kan vara att arbeta med värderingar. Hon påstår det är särskilt viktigt 

idag då vi lever i ett uppbrottssamhälle där vi inte har samma normer och värderingar 

som tidigare. Även Fors (2007) menar att det är betydelsefullt att arbeta med 

värdegrunden då det har en betydande roll för kommunikation och samspelet mellan 

barn och vuxna. Hon menar därmed att det kan vara ett förebyggande arbete mot 

mobbning. 

  

Lagerman & Stenberg (2003) anser att ett förebyggande arbete mot mobbning kan vara 

att läraren håller regelbundna lektioner för att påverka elevernas insikt om mobbning. 

Får eleverna möjlighet att arbeta med känslor på olika sätt i vänskapsövningar kan det 

ha en påverkan på elevernas attityder till mobbning. Vänskapsövningarna kan göras 

både individuellt och i grupp och hållas på olika sätt. Även Høiby (2002) pekar på att en 

positiv gemenskap kan skapas via roliga lekar. Ett exempel är att klassen kan spela 

teater. Genom att eleverna har roligt tillsammans skapar de positiva bilder av varandra 

och det kan bidra till en bra sammanhållning som i sin tur skapar möjligheter för ett 

förebyggande arbete mot mobbning. 

  

Arbete för en god gemenskap och ett bra kamratskap i klassen ska finnas även då det 

inte finns några synliga tendenser till mobbning. Arbeten som syftar till att ge en god 

gemenskap bland eleverna och vuxna ligger till grund för ett förebyggande arbete mot 

mobbning och bör därför ske under hela skolgången. Det skapas större möjligheter till 

ett arbete för en gemenskap i gruppen om läraren får följa en klass under många år. Får 

läraren också extra stöd från övrig personal på skolan för att förebygga arbetet mot 

mobbning blir det lättare att avsätta tid till dessa arbeten (Høiby, 2002). 
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Engagemang 

En betydande egenskap en lärare ska ha i arbetet mot att förebygga mobbning är att vara 

engagerad.  Utan ett stort engagemang går det inte bygga upp en bra gemenskap i 

klassen. Det är också betydelsefullt att varje individ i klassen känner sig sedd, hörd, 

bekräftad, accepterad och förstådd. För det ska uppnås måste läraren vara uppmärksam 

på alla elever i gruppen (Høiby, 2002). 

  

Høiby (2002) menar att alla individer är olika i en grupp och läraren måste vara ärlig 

mot sig själv och erkänna att det kan vara svårt att bemöta vissa av eleverna. Hon anser 

det viktigt att arbeta med de olika relationerna i gruppen och lära sig acceptera alla 

elever. Därför måste läraren, enligt Höistad (1994), till en början arbeta med synen på 

sig själv och med sina relationer till eleverna. Detta är betydelsefullt då lärarens 

relationer avspeglas på vad den resterande gruppen kommer ha för relationer till 

varandra (Høiby, 2002). När läraren själv får en god relation till alla elever och 

accepterar de olika individerna i gruppen avspeglas denna acceptans på hela gruppen. 

Detta bidrar till att eleverna kan acceptera varandras olikheter vilket är ett sätt att 

förebygga mobbning (Høiby, 2002). 

  

En elev som är aggressiv, dominant och kan överskrida gränser måste få klarhet i hur 

man kan umgås med andra utan att visa detta agerande. Mobbaren kan få stöd av den 

engagerade och konsekventa läraren som kan berätta för mobbaren att det är de negativa 

sidorna som ska förändras och inte eleven i sig.  När eleven får klarhet i det skapas en 

möjlighet för eleven att bryta den negativa cirkeln och därmed kunna vara tillsammans 

med andra i en positiv mening. Läraren ska här arbeta tillsammans med föräldrar för att 

eleven i fråga, mer effektivt, ska förhålla sig till de regler som satts upp (Høiby, 2002). 

  

Klassmöten 

Klassmöten ger tillfälle för eleverna att berätta sådant som de anser vara ett problem i 

skolmiljön. Har läraren tidigare arbetat med att skapa gemenskap och trygghet i klassen 

blir det lättare för eleverna att öppna sig inför varandra. Det skapas därmed en möjlighet 

för eleverna att bli sedda och hörda under klassmötet. Läraren har en betydelsefull roll 

under klassmötet som innebär att se till att alla elever ska få komma till uttryck. De 

elever som vill komma till tals ska få tillfälle till detta. Medan eleven pratar ska de 

andra eleverna i gruppen vara tysta och lyssna (Høiby, 2002). Eleverna ska helst sitta i 

en cirkel eller mitt emot varandra för att mötet ska bli intimt. Klassmötet bör hållas 

kontinuerligt och läraren ska ge eleverna gott om tid till mötet för diskussioner om 

mobbning. Klassmötet kan därmed vara av betydande roll att förebygga mobbning 

(Olweus, 1991). 

  

Konflikthantering 

Lagerman och Stenberg (2003) skriver i sin bok Att stoppa mobbning går om det 

förebyggande arbetet mot mobbning. De anger att ett kontinuerligt arbete med 

konflikthantering bör ske. När en konflikt har uppstått ska de inblandade eleverna sitta i 

en öppen ring tillsammans med lärare eller annan vuxen. Eleverna, som hamnat i en 

konflikt, ska var och en berätta vad som hänt. Under tiden någon talar ska de andra 
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lyssna. Eleverna ska få beskriva de känslor som uppkom när konflikten skedde och även 

fundera på hur de tror att den andra eller de andra kände sig. Den vuxne ska sedan fråga 

eleverna om någon av dem har ett förslag som kan vara en lösning till konflikten. 

Eleverna ska sedan tillsammans med den vuxne bestämma tid för återträff där de får 

tillfälle att berätta hur det gått. 

  

Informationsbesök av polis 

Ett annat sätt att arbeta förebyggande med mobbning är att bjuda in den eventuella 

lokala polisen för att samtala med eleverna om mobbning. Polisen kan informera om 

mobbning och att det är olagligt. Eleverna kan även arbeta med detta under 

vänskapsövningar, där de får chans att samtala om vad lagen säger om mobbning 

(Lagerman & Stenberg, 2003). 

  

3.3.2 Skolans roll 

Skolans storlek 

Myndigheten för skolutveckling (2003) anser det är svårare att lära känna alla elever på 

en större skola än det är på en mindre skola. Relationerna mellan vuxna och elever blir 

också mer intima på en mindre skola och skolans personal har därför större chans att 

upptäcka signaler på kränkande behandling tidigt. 

  

Samtalen på en mindre skola blir lättare att hålla då läraren oftast har en bättre kontakt 

med eleverna på en liten skola än på en större skola. Även lärarna lär känna varandra 

djupare och deras förhållningssätt utifrån kränkande behandling kan lättare utvecklas 

gemensamt. På mindre skolor kan relationerna mellan elever och mellan lärare bli bättre 

vilket kan vara betydesefullt i ett förbyggande arbete mot mobbning (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003). 

 

Arbetar mot gemensamma mål 

Har all personal samma mål vad gäller förebyggandet mot mobbning blir 

förutsättningen större för att mobbning förhindras på skolan. Det ligger stor vikt i att 

personalen jobbar mot målet att alla elever ska känna sig trygga på skolan och att ingen 

ska utsättas för mobbning. Trovärdigheten blir större för både föräldrar och elever om 

all personal i verksamheten arbetar tillsammans mot detta mål (Höistad, 1994). Även 

Høiby (2002) anser det är lättare att förebygga mobbning om all personal på skolan 

tillsammans arbetar mot samma mål. 

  

Handlingsplan 

Høiby (2002) menar även att det förebyggande arbetet blir lättare om personalen 

tillsammans har utformat en handlingsplan som alla har tillgång till om en 

mobbningssituation skulle uppstå. Handlingsplanen ska vara konkret och ge en tydlig 

beskrivning av hur det förebyggande arbetet ska gå till så varje enskild lärare kan ta 

hjälp av denna. 

 

Även föräldrar och elever ska få ta del av den handlingsplan som skolan gjort. Eleverna 

måste på ett konkret sätt få veta vad som är tillåtet och inte tillåtet att säga och göra i 
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skolan för att de ska få en möjlighet att göra på rätt sätt. Det är betydelsefullt att även 

föräldrarna är införstådda med vad som står i handlingsplanen. Vet föräldrarna detta ser 

eleverna allvaret med arbetssättet (Höistad, 1994). Høiby (2002) menar att en 

handlingsplan är betydande för att förebygga mobbning, dock poängterar hon att om 

skolan tillsammans arbetar för en gemenskap är detta i sig ett fungerande sätt att 

förebygga mobbning och då är handlingsplanen inte lika betydelsefull 

  

Rastvaktssystem 

Har skolan många rastaktiviteter minskar mobbningen. Eleverna löper större risk att 

mobba varandra om de har lite att göra ute på rasterna (Lagerman & Stenberg, 2003). 

Olweus (1991) nämner också vikten av att ha rastvakter. Han skriver att rastvakter ska 

vara vuxna som vågar gripa in i de problem som syns och hörs. Hanterar inte de vuxna 

problemen så gör rastvaktssystemet ingen funktion. Eleverna ska veta att det finns 

vuxna ute på rasten som övervakar elevernas aktiviteter. Har skolan ett fungerande 

rastvaktssystem är det en åtgärd mot mobbning (Olweus, 1991). Skolan ska ha många 

rastvakter, särskilt på undangömda ställen ute på skolgården. De rastvakter som är ute 

ska ha ett extra öga på de utsatta eleverna och på de elever som eventuellt mobbar. Det 

är därför upp till övrig personal att berätta för rastvakterna om vilka de eleverna är. De 

vuxna ska inte heller låta eleverna vara själva i trånga utrymmen, som i korridoren, där 

mobbning kan vara svårt att upptäcka (Lagerman & Stenberg, 2003). 

  

Miljön 

Skolans miljö har en betydande roll för det förebyggande arbetet mot kränkande 

behandling. Har skolan öppna ytor ökar det möjligheter för att se vad som händer i 

korridorer och i de olika rummen. Om skolor inte har en trivsam miljö kan det öka 

kränkande behandlingar på skolan. För att undvika kränkande behandling är det viktigt 

att skolan har många vuxna som syns ute bland eleverna. All skolans personal, till 

exempel lärare, kurator, skolsköterska och fritidspedagoger, är vägande för ett 

förebyggande arbete mot kränkande behandling. All personal på skolan, och den 

personal som anställs, bör ha samma grundsyn som skolans verksamhet för att från 

början arbeta tillsammans mot de gemensamma mål som skolan har för det 

förebyggande arbetet mot kränkande behandling (Myndigheten för skolutveckling, 

2003). 
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4 Metod 

I detta avsnitt beskrivs val av forskningsmetod följt av hur vi gjort urvalet av våra 

intervjupersoner. Vidare beskrivs genomförandet och bearbetningen av våra intervjuer, 

de etiska principerna samt metodkritik.  

 

4.1 Metodisk ansats 

Vi har valt att utgå från kvalitativ forskning där vi använt oss av intervju som metod. 

Den kvalitativa intervjun är lämplig för oss att använda då den syftar till att lyfta fram 

intervjupersonernas egna åsikter om vad som är betydelsefullt och relevant. Den 

kvantitativa intervjun är mer lämplig om intervjuaren vill få fram konkreta och exakta 

svar (Bryman, 2011), vilket inte är vårt syfte. Under den kvalitativa intervjun är det bra 

om intervjun går i olika leder eftersom det skapar större möjligheter för 

intervjupersonen att lyfta fram det som intervjupersonen anser vara viktigt. Det är alltid 

intervjupersonens egna tolkningar av frågan som kommer att lyftas fram. Ytterligare en 

anledning till varför vi valt kvalitativ intervju är för det ger oss tillfälle att ställa nya 

frågor under processens gång om vi vill ha uppföljning till något svar (Bryman, 2011).  

 

Bryman (2011) förklarar två olika typer av intervjuer i sin bok Samhällsvetenskapliga 

metoder. En av dessa intervjuer kallar han för en semistrukturerad intervju som vi väljer 

att använda oss av. Anledningen till vårt val är att denna intervjuform skapar 

möjligheter för oss som intervjuare att inte ställa våra frågor i den ordning som vi från 

börjat tänkt. Den semistrukturerade intervjuformen är flexibel vilket ger oss tillfälle att 

ändra ordning på frågorna utifrån intervjupersonens svar (Bryman, 2011). 

 

4.2 Urval 

När vi gjorde urval av personer till våra intervjuer ville vi ha personer som har 

kunskaper kring ämnet. För att undersöka hur skolor kan arbeta förebyggande mot 

mobbning ansåg vi att lärare och rektorer var aktuella intervjupersoner för oss. Vi menar 

att lärarna är betydelsefulla i vår empiriska studie då vi anser att de har närmast kontakt 

med eleverna och därmed arbetar mest med det förebyggande arbetet mot mobbning.  

Rektorernas delaktighet i vår empiriska studie är också viktig för att se hur de ser på 

mobbning samt se hur de är medverkande i det förebyggande arbetet mot mobbning.  

 

Våra intervjupersoner är verksamma på tre olika skolor och består av tre lärare samt två 

rektorer. Genom att välja intervjupersoner från fler än en skola får vi förhoppningsvis 

kunskaper om olika syn på mobbning och det eventuella förebyggande arbetet mot 

mobbning. Intervjupersonerna vi valt har vi tidigare varit i kontakt med, vilket grundar 

sig i ett bekvämlighetsval. Intervjupersonerna finns geografiskt nära oss och är 

tillgängliga för oss som forskare, vilket också är typiskt för bekvämlighetsurvalet 

(Bryman, 2011). 
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4.3 Genomförande 

Vi tog kontakt med tänkbara intervjupersoner, genom personligt möte, telefonsamtal 

och via mejl. Kontakten skedde tidigt och vi förklarade då syftet med vårt arbete. Vi 

frågade även om de ville medverka i vår undersökning. Bryman (2011) menar att det är 

viktigt att förklara undersökningens syfte för att intervjupersonerna ska få en trovärdig 

anledning att medverka. De tillfrågade intervjupersonerna valde att delta i vår empiriska 

studie. 

 

Vid nästa kontakt med intervjupersonerna bestämdes datum, tid och plats för 

intervjuerna. Därefter utformade vi frågor till en intervjuguide (finns som bilaga). För 

att utforma våra intervjufrågor bröt vi ner forskningsfrågorna till mindre 

frågeställningar. Vi mejlade ut intervjuguiden till intervjupersonerna för de skulle kunna 

förebereda sig. Möjligheter för förberedelser hoppades vi skulle leda till djupa svar 

eftersom vi i den kvalitativa forskningen ville ha fylliga och detaljerade svar (Bryman, 

2011).  

 

Ett annat syfte med att vi skickade ut frågorna i förväg var för intervjupersonerna skulle 

ha möjlighet att ställa frågor om eventuella oklarheter i intervjuguiden innan 

intervjuerna startade. För att intervjupersonerna skulle ha vetskap om sina rättigheter 

angående sin medverkan i vår undersökning valde vi även att mejla ut de etiska 

principerna (finns som bilaga och står skrivna i kapitel 4.6). Vi ställde också frågan om 

vi fick spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Anledningen till att vi 

ville spela in intervjuerna var för vi skulle kunna koncentrera oss på vad som sades 

under intervjuerna. Bryman (2011) lyfter att intervjuaren i en kvalitativ intervju bör 

fokusera på vad som sägs  istället för att bli störd av att behöva anteckna under 

intervjun.     

 

Vid intervjutillfällena presenterades först syftet med vårt arbete samt de etiska 

principerna så intervjupersonerna förstått sina rättigheter. Återigen frågade vi om vi fick 

spela in, vilket inte var några problem vid någon intervju. Vi var båda aktiva på 

samtliga intervjuer som båda spelade in för att materialet skulle sparas på mer än ett 

ställe.     

 

4.4 Bearbetning och analys 

Våra intervjuer varade mellan 10 och 40 minuter. Detta är en stor variation mellan 

längderna på intervjuerna, vilket Bryman (2011) anser det kan vara i kvalitativa 

intervjuer. När intervjuerna var genomförda och de skulle transkriberas delade vi upp 

dem mellan oss. Vi lyssnade på intervjuerna och skrev ner det som sades, vilket var 

mest tidskrävande under bearbetningen. Bryman (2011) menar det kan vara 

tidskrävande att transkribera och att det kan bli mycket papper vid analysen. Detta 

upplevde vi stämde i vår bearbetning till analysen.  

  

Efter transkriberingen använde vi oss inte mer av intervjuguiden utan fokuserade istället 

på våra forskningsfrågor. Vi utgick från varje forskningsfråga och gjorde 
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sammanställningar av det väsentliga och viktiga för vår forskning från varje enskild 

intervju. Även detta delade vi på och gjorde några intervjuer var. 

 

Efter sammanställningarna av intervjuerna koncentrerade vi oss på en forskningsfråga i 

taget och kollade vilka likheter och skillnader som fanns mellan intervjupersonernas 

svar. Under tiden som detta genomfördes markerades sådant vi ansåg var särskilt viktigt 

att få med i resultatdelen. Vi kunde också dra tydliga paralleller mellan 

intervjupersonernas svar och vårt teoretiska ramverk, vilket var bra då vi valt att skriva 

resultat och analys i ett kapitel.  När vi kollade likheter och skillnader mellan 

intervjupersonernas svar ansåg vi det inte viktigt för vår forskning om lärare eller rektor 

gett svaren. Därför bestämde vi oss för att ange samtliga intervjupersoner på samma sätt 

och inte dela upp i grupper om lärare och rektorer.  

 

4.5 Etiska principer 

Bryman (2011) lyfter i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder de fyra etiska 

principerna som forskaren ska förhålla sig till. De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet ska intervjupersonerna bli informerade om undersökningens syfte, 

vilka moment som ingår samt att deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet står för 

att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan i undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att namnet på intervjupersonerna eller skolorna inte 

kommer skrivas ut i arbetet, de namn och den information som tilldelas oss kommer inte 

att hamna hos obehöriga personer. Nyttjandekravet står för att den information vi får 

tillgång till endast kommer användas till forskningssyftet i detta examensarbete. 

 

4.6 Metodkritik 

Under de två första intervjuerna hade vi inte delat upp våra intervjufrågor mellan oss 

vilket gjorde att intervjuerna upplevdes oseriösa. Vi ansåg även att uppställningen av 

våra intervjufrågor hade en ologisk ordning. Detta valde vi att förbättra till de tre 

återstående intervjuerna. Frågorna vi ställde var alltid de samma, däremot ställdes de 

inte alltid enligt intervjuguiden. Det anser Bryman (2011) att man inte behöver göra i 

den kvalitativa intervjun. När intervjufrågorna uppdelats oss emellan fick vi flyt i 

intervjuerna, undvek missförstånd mellan oss samt fick en bättre struktur mellan 

intervjuguiden och forskningsfrågorna. 

 

En intervju upplevde vi mindre strukturerad än de andra intervjuerna. En anledning till 

detta kan vara att det var en gruppintervju (Bryman, 2011). Intervjun var från början 

tänkt att vara enskild. Vid intervjutillfället önskades att ytterliggare en person skulle 

medverka, vilket vi ansåg bidra till vår forskning. Vi fick lika stor användning av den 

enskilda intervjun som tog 10 minuter som av gruppintervjun som tog 40 minuter, vi 

såg då att längden på den semistrukturerade intervjun inte spelade någon roll. Under 

gruppintervjun upplevde vi att svaren blev mer utdragna än under de enskilda 

intervjuerna.  
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Bryman (2011) menar att trovärdighet kan skapas genom att intervjupersonerna får 

lyssna på inspelningen av deras intervju. Våra intervjupersoner har inte getts eller tagit 

denna möjlighet. Däremot mejlade vi ut intervjuguiden en vecka innan intervjuerna 

skulle hållas i syfte till att intervjupersonerna skulle få möjlighet att ge ett tydligt och 

eftertänksamt svar. Vi anser att utskicket av intervjuguiden i förväg hade en positiv 

effekt då vi upplevde att intervjupersonerna hade hunnit förbereda sina svar. 

 

Vid transkriberingen upplevde vi att några svar saknade fördjupning. Den kvalitativa 

intervjun skapar möjlighet till följdfrågor (Bryman 2011) vilket vi inte utnyttjade då vi 

under intervjuerna ansåg svaren vara tillräckliga. Först vid transkriberingen av 

intervjuerna upptäckte vi att vi borde ställt fler följdfrågor för mer utvecklade svar.   

 

Vid ett tillfälle upplevde vi att en intervjuperson gav betydelsefull information runt en 

av våra forskningsfrågor när vi avslutat inspleningen. Bryman (2011) menar att 

intervjuaren då kan anteckna det som sägs. Det gavs inget tillfälle för oss att anteckna 

då vi av olika anledningar upplevde situationen stressad. Inspelningen av våra inervjuer 

ansåg vi i övrigt endast som positivt. Bryman (2011) menar att inspelningar av 

intervjupersoner kan göra att viss information inte kommer till uttryck, detta var 

ingetning som vi upplevde som ett problem.  
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5 Resultat och analys 
I resultat och analysdelen lyfter vi de utvalda intervjupersonernas svar och kopplar det 

till relevant litteratur och forskning. För att få en tydlig överblick har vi valt att dela upp 

kapitlet i tre delar utifrån våra forskningsfrågor. 

   

5.1 Definitionen av mobbning 

”Blir utsatt för kränkning vid upprepade tillfällen” 

Detta är en definition av mobbning som framkom i vår empiriska studie. Liknande 

definitioner kom även till uttryck vid övriga intervjuer. Olweus (1991) styrker detta med 

sin definition av mobbning. 

  

Flera intervjupersoner pekade på att negativa kränkningar ska ske vid upprepade 

tillfällen för att det ska vara mobbning. Att retas sker enbart vid enstaka tillfällen och 

fortgår inte efter att lärare och elever haft samtal om händelsen. Frånberg & Gill (2009) 

menar att begreppet upprepade tillfällen inte är klargjord utan det är upp till var och en 

att tolka. Under intervjuerna undersöktes vart gränsen går mellan att mobbas och att 

retas. Detta verkar vara diffust då intervjupersonerna har olika uppfattningar om hur 

man skiljer på att mobbas och att retas. En av intervjupersonerna uttryckte sig med 

meningen 

“Det finns ingen gräns”.  

En annan intervjuperson menade att gränsen mellan att retas och mobbas går vid 

elevens egna uppfattning 

“eleven som då har blivit retad, känner den att det är en kränkning så att 

den mår dåligt av det så är det ju början, alltså, mobbning”. 

Elevernas egna uppfattningar är alltså viktiga att utgå ifrån för att fastställa om det är 

mobbning. Även Barnombudsmannen (1997) pekar på att man måste utgå från elevens 

egna uppfattning då det endast är den utsatte eleven som kan avgöra om det är 

mobbning eller inte.  

 

Psykisk, fysisk och verbal mobbning i form av utfrysning, fula ord, hårt språk, suckar, 

stön, knuffar, sparkar, kroppsspråk, blickar och tankar är flera exempel på vad 

intervjupersonerna anser är mobbning. Även Svahn (2012) ger exempel på att 

mobbning kan ske genom kränkande kroppsuttryck eller att man utesluter någon ur en 

grupp.  

  

En intervjuperson lyfte social mobbning, vilket motsvarar  Höistads (1994) psykiska 

mobbning. Den sociala mobbning är enligt intervjupersonen att 

“himla med ögonen, lite subtilt man sätter sig med ryggen emot, man 

pratar kanske med den andra alltså just när den här eleven pratar, suck, 

stön, allt ihop det här, den är ju ganska svår ibland att komma åt för vi ser 

inte alltid det här himlandet med ögonen till exempel”. 

Intervjupersonen lyfter att det inte alltid är lätt att komma åt den sociala mobbningen, 

motsvarigheten till litteraturens psykiska mobbning, då den inte alltid är synlig för 

vuxna som är i närheten. Höistad (1994) menar att den psykiska mobbning är mest 
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svårupptäckt då den inte alltid är synlig. En annan intervjuperson uttryckte sig som att 

det kanske finns psykisk mobbning på skolan, men som läraren inte har vetskap om 

“Psykiskt är det säkert också.  Det tror jag”. 

Att lärarna inte vet om det finns på skolan är ytterligare ett tecken på att den kan vara 

svår att upptäcka och komma åt.  

 

När vi sammanfattat vår empiriska studie visar resultatet att den verbala mobbningen är 

vanligast förekommande i skolans verksamhet. I skolorna kommer detta till uttryck 

genom att eleverna säger kränkande ord till varandra 

“det som är det mest förekommande, det vanligast förekommande, det är 

ju det verbala, när barnen säger saker till varandra”. 

En annan intervjuperson uttryckte sig med 

“Det är ju mycket verbalt, mycket fula ord, svordomar, könsord, det alltså 

det är så hårt språk”. 

Intervjupersonen har samma uppfattning som Höistad (2001) gällande att kränkande ord 

är verbal mobbning. Intervjupersonerna anser att den verbala mobbningen är lätt att 

upptäcka, vilket därför kan vara en anledning till att den ses som vanligast. Resultatet 

visar däremot att den psykiska mobbningen är svår att upptäcka, ingen vet hur mycket 

den psykiska mobbningen kommer i uttryck eftersom den inte syns. Det är därför oklart 

om den vebala mobbningen är mycket större än den psykiska mobbningen.  

  

5.2 Mobbare och mobboffer 
5.2.1Mobbare 

Intervjupersonerna har svårt att definiera mobbaren då de anser att det kan vara vem 

som helst. En intervjuperson uttryckte det  

”det kan va precis vem som helst, som har kommit i fel omgivning och som 

gör någonting vid fel sinnesstämning. En person som i vanliga fall aldrig 

skulle bli sån men hamnar i fel kompisrelation som hamnar i en klämd 

situation, kan bli mobbare”. 

Under intervjuerna framkom det bakomliggande faktorer som kan spela in om en person 

är en mobbare. En sådan anledning kan vara att situationen hemma är dålig och att 

mobbaren i fråga därför måste hävda sig själv på andra sätt. 

 

Höistad (2001) menar att mobbaren bland annat har ett dåligt självförtroende. 

Intervjupersonerna har samma uppfattning som Höistad (2011) och menar att mobbaren 

ofta har en dålig självkänsla i grunden 

“Oftast en väldigt osäker person som på något sätt måste hävda sig, eller 

visa att jag är minsann bättre”. 

Intervjupersonerna menar att mobbaren kan använda en annan metod för att få en slags 

makt. Makten som mobbaren vill uppnå kan ske i form av att mobbaren visar sig 

känslokall genom att trycka ner andra elever med kränkande ord eller handlingar. 

Beckman (2013) styrker detta resultat då han menar att mobbaren vill visa sig tuff och 

därmed vill uppnå en högre status gentemot andra elever. 
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Mobbaren är inte alltid lätt att upptäcka då han eller hon kan använda sig av medlöpare 

som utför de negativa hanlingarna. En intervjuperson  menade att  

“Mobbaren är en person som måste ha medlöpare för att kunna fungera”. 

Intervjupersonen menade att det är medlöparna som utför handlingarna medan 

mobbaren är den som bestämmer hur mobbningen ska komma till uttryck.  

 

5.2.2 Mobboffer 

De utvalda intervjupersonerna anser det är svårt att känneteckna mobboffret eftersom 

det kan vara många olika faktorer som påverkar att en elev blir mobbad. En av de 

definitioner som framkom under en intervju är att mobboffret kan vara en elev som har 

en stark självkänsla, en elev som vågar sticka ut från någon norm. 

“Det kan ju va att man har en stark känsla, självkänslan vågar sticka ut. 

Vågar stå för det man tycker, [...] att man på något vis avviker från någon 

norm som gör att gruppen känner sig ängslig å då ska dem in och tukta så 

att den är inom de här fyra ramarna”. 

 

En annan anledning till att det är svårt att känneteckna mobboffret är att eleven som blir 

mobbad ofta döljer detta inför vuxna. Enligt en intervjuperson kan mobboffret i fråga 

dra sig undan och få personlighetsförändringar. Även Olweus (1991) menar att 

mobboffren förändras genom att dra sig undan för de känner sig ensamma.    

  

Mobboffret kan också vara en elev som har en låg självkänsla, som är osäker i sin egen 

identitet. Höistad (2001) styrker intervjupersonernas svar att mobboffret har en låg 

självkänsla. Fortsättningsvis ger intervjupersonerna exempel att mobboffret kan ha en 

svag status i klassen på grund av att eleven på något sätt utmärker sig. Några av de 

utvalda intervjupersonerna menar att om en elev bryter mot en norm kan det bidra till att 

eleven blir mobbad. En intervjuperson gav några exempel på hur en norm kan brytas. 

Intervjupersonen menade att elevens vikt, ursprung, talesätt och om en elev har svårt att 

umgås i sociala sammanhang kan bidra till mobbning. Vad som definierar ett mobboffer 

är alltså inte helt självklart, detta menar också de flesta av våra intervjupersoner. En 

uttryckte sig följande 

“Det kan ju va att man [...] är kraftigt byggd och blir retad för sin vikt 

eller att man kommer från ett annat land och bli retad för att man inte 

kommer från Sverige. Att man pratar konstigt, jag kan inte säga att jag 

kan känneteckna det på något sätt för det kan ju så olika”.  

 

5.3 Det förebyggande arbetet i skolan 
”Jobba med självkänslan hos eleverna. Med ökad självkänsla har du 

ingen anledning att börja mobba. Och skulle du bli utsatt har du möjlighet 

och kraft för att kunna säga nej, stopp!”. 

Detta är ett citat från en intervjuperson som poängterar hur viktigt det är med arbetet av 

elevernas självkänsla för att förebygga mobbning. Vikten av att stärka elevernas 

självkänsla var något som framkom i de flesta intervjuer. I vår empiriska studie såg vi 

även att intervjupersonerna ansåg det viktigt att bemöta eleverna på ett respektfullt, 

demokratiskt och empatiskt sätt. Att bygga upp ett förtroende och en trygghet ansågs 
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vara betydelsefullt från flera av intervjupersonerna. En annan intervjuperson pekade 

också på vikten av att bemöta eleverna på ett respektfullt sätt   

“att man alltid ska lyssna på dem, är jätteviktigt. Så att dem också får ett 

förtroende för en, att är det någonting så kan de komma till mig och 

berätta” . 

Intervjupersonen menade att detta förtroende kunde skapas genom att de vuxna lyssnade 

och visade eleverna att de var omtyckta  

“att dem ska känna sig trygga genom att lyssna, visa att man tycker om 

dem. Ge dem, dem som vill, en klapp på ryggen. Alla vill ju inte det, men 

att man ändå är där”. 

 

De signaler som vuxna sänder ut till eleverna tar ofta eleverna över. Är det någon vuxen 

som har svårt att bemöta en eller flera elever påverkas eleverna av dessa signaler. Det är 

därför viktigt att börja med det förebyggande arbetet mot mobbning i vuxengruppen. De 

vuxna på skolan ska fundera kring vilka signaler som ges dem emellan samt hur 

eleverna ser och uppfattar dessa signaler. Eleverna har de vuxna som förebilder, därför 

är detta betydelsefullt, menar en av intervjupersonerna. Höistad (1994) menar också att 

det är viktigt att läraren arbetar med sig själv och sin syn på eleverna. Därmed styrks 

intervjupersonens resonemang, att elevernas relationer till varandra påverkas av lärarnas 

relationer till eleverna.  

  

Samtliga intervjupersoner angav samtalet som en viktig del i det förebyggande arbetet. 

Samtal med elever, föräldrar och kollegor. Samtal med elever kunde vara att lyfta de 

positiva egenskaperna hos eleven och ha mindre fokus på det negativa. Høiby (2002) 

styrker detta och menar att lärarna kan lyfta de positiva egenskaperna hos eleverna och 

lägga mindre vikt på de negativa, detta kan vara en hjälp till att eleven kommer in i 

gemenskapen och är därmed ett sätt att förebygga mobbning.  

  

Intervjupersonerna arbetade också med kompissamtal där eleverna tillsammans med sin 

lärare diskuterar hur man ska vara mot varandra. Under en av intervjuerna gavs det ett 

exempel på hur intervjupersonen hade arbetat med elevernas tankar och åsikter. 

Personen i fråga hade arbetat mycket med olika tidningsurklipp och utifrån dem 

diskuterat om olika åsikter och tankar. På detta sätt, menade intervjupersonen, att 

värdegrunden kom in. 

  

Samtalen med föräldrarna ansågs också vara betydelsefullt. Intervjupersonerna ansåg att 

kontakten med föräldrar borde vara kontinuerligt En intervjuperson uttalade sig genom 

att säga att det är föräldrarna som känner barnet bäst och därför är det alltid viktigt att 

ringa hem om någonting hänt eleven eller om eleven utsatt någon annan elev för en 

negativ handling. Samtalen med föräldrar kunde på detta sätt vara ett förebyggande 

arbete mot mobbning.  En intervjuperson uttryckte det 

”Om något skulle komma upp, genast prata med föräldrar för att 

motverka, förebygga”.  

En annan intervjuperson styrkte också vikten av att samtala med föräldrarna för att 

motverka mobbning. Intervjupersonen menade att samtalen med föräldrarna borde ske i 
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ett tidigt stadie. Intervjupersonen menade att ett bråk senare kunde leda till mobbning, 

därför skulle samtalen till färäldrarna ske direkt.  

“just när man upptäcker att det börjar bli någonting, att det börjar hetta 

till någonstans att man måste ha en öppen dialog med föräldrarna där 

direkt så att man kan hjälpas åt”. 

 

Att samtala med både elever, kollegor och föräldrar anses vara en betydande faktor i det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Större delen av intervjupersonerna svarade också 

att de hade ett nära samarbete med kollegorna. De kände att de kunde gå till varandra 

för att få råd och tips. En intervjuperson angav att samarbetet var mycket nära, att de 

skapade en god relation dem emellan. Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att 

det är lättare att ha ett nära samarbete på en liten skola eftersom personalen lär känna 

varandra på ett djupare plan. Ett nära samarbete med kollegor kan vara ett förebyggande 

arbete mot mobbning då detta kan vara av betydelse för relationerna på skolan.  

  

Myndigheten för skolutveckling (2003) anser även att en grundläggande faktor för ett 

förebyggande arbete mot mobbning är om relationerna mellan vuxna och elever är goda. 

De menar också att detta är lättare att uppnå på en mindre skola. I en mindre skola har 

skolans personal lättare att upptäcka signaler på kränkande behandling (Myndigheten 

för skolutveckling 2003). Några intervjupersoner styrkte detta. De ansåg att det är 

lättare att lära alla elevernas namn på en mindre skola. Eleverna blir då inte anonyma 

och därmed blir det lättare för personalen att se om det sker någon typ av kränkande 

handling. Någon intervjuperson menade att det var viktigt att kunna elevernas namn 

eftersom det kan skapa en större effekt på eleven. Vet de vuxna vem som gjort vad eller 

sagt vad känner sig eleverna sedda och det kan i sin tur vara ett förebyggande arbete 

mot mobbning, menade intervjupersonen. 

  

Under flertalet intervjuer framkom betydelsen av att de vuxna på skolan är närvarande 

bland eleverna. Ett sätt att vara nära eleverna är att vara ute på rasterna, att skolan har 

ett så kallat rastvaktssystem. De vuxna på skolan kan höra, se och iaktta eleverna och ta 

tag i eventuella problem direkt. Olweus (1991) nämner också vikten med att personalen 

som är ute på rasterna ska våga gripa in i problemen direkt, annars uppfyller inte 

rastvaktssystemet sin funktion.  

  

Intervjupersonerna som menade att det är betydelsefullt att de vuxna på skolan är 

närvarande bland eleverna sa också att det är viktigt att personalen måste våga ingripa 

om de hör eller ser något som är fel. Utöver klasslärare på skolan menade dem att det 

kan vara övrig personal, så som vaktmästare, städerskor och sjuksköterska som vågar 

ingripa i eventuella kränkande situationer. En intervjuperson uttryckte det 

“dem som städar, vaktmästarna, att alla som ser när det händer vågar 

ingripa och talar om tydligt ”att det här är fel” , att det inte bara ska vara 

barnets lärare då som pratar med dem utan alla vuxna har samma 

skyldighet här”. 

Myndigheten för skolutveckling (2003) menar också att det är viktigt att all personal på 

skolan hjälps åt för att det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. 
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Andra arbetsmoment de utvalda intervjupersonerna arbetar med för att förebygga 

mobbning är att arbeta med friends, ha kompisstödjare och massage. Syftet med 

massage är att eleverna ska ta på varandra på ett snällt sätt. Intervjupersonerna arbetar 

mycket med samarbetsövningar där arbeten ska ske med många olika för att eleverna 

ska lära känna varandra.Två intervjupersoner angav att de ibland åldersblandar grupper 

på skolan för eleverna i olika åldrarna också ska lära känna varandra.  Avsikten med att 

eleverna ska lära känna varandra är att mobbningen på så sätt skulle kunna motverkas.  

  

De flesta av de utvalda skolorna har också klassråd som ett syfte till att förebygga 

mobbning. Intervjupersonerna använder klassrådet som ett sätt att samtala om olika 

företeelser som uppstått. Eleverna kan bland annat få lägga lappar i en låda som de 

sedan tar upp i klassen och diskuterar. De lyfter problemen och löster dem tillsammans. 

Under en intervju poängterades det att runt klassrådet krävs ett aktivt arbete, annars 

uppfyller inte klassrådet sitt syfte. Olweus (1991) kallar klassrådet för klassmöte, och 

han menar också att det är ett arbete som läraren och eleverna ska arbeta kontinuerligt 

med för att det ska vara en betydande roll i det förebyggande arbetet mot mobbning 

(Olweus, 1991). Klassrådet kan ha en betydande effekt i det förebyggande arbetet mot 

mobbning, dock är klassrådet inte ett garanterat arbete då det krävs att skolan och 

personalen arbetar med detta på ett aktivt sätt. Skolan kan alltså inte enbart hålla ett 

klassråd utan att följa upp det och utan ett fortsatt arbete med klassråd.  

  

Alla utvalda intervjupersoner angav att de har en likabehandlingsplan på skolan. De 

flesta ansåg att detta var bra om likabehandlingsplanen var ett så kallat levande 

dokument. Under en av intervjuerna framkom att de inte har ett aktivt arbete med 

likabehandlingsplanen, dock ansåg intervjupersonen att det förebyggande arbetet mot 

mobbning fungerade väl ändå. Høiby, (2002) menar att en handlingsplan är 

betydelsefullt att ha på en skola, dock menar hon också att om skolan har ett fungerande 

arbetssätt för att förebygga mobbning är det fullt tillräckligt. 

  

Fors (2007) menar att det är viktigt att arbeta med värdegrundsövningar då det skapar 

ett samspel mellan barn och vuxna. Även Høiby, (2002) pekar på att 

värdegrundsövningar är viktigt då det kan skapa ett gott kamratskap som i sin tur kan 

förebygga mobbning. Under våra intervjuer framkom det att alla utvalda skolor arbetar 

med värdegrundsövningar för att förebygga mobbning. Film och teater är två exempel 

på arbeten. Høiby, (2002) menar att roliga lekar kan vara exempel på 

värdegrundsövningar och hon ger också teater som förslag. En intervjuperson menade 

att det förebyggande arbetet mot mobbning kan vara att arbeta aktivt med 

värdegrundsövningar.  

“värderingsövningar, samarbeta, prata mycket om det hela tiden om hur 

man ska va mot andra och hur man. Ja värdegrunden, att man pratar om 

den, mycket”. 

Några intervjupersoner berättade att eleverna får spela upp teatrar om en situation som 

de själva varit delaktiga i, eller teatrar som syftar till att eleven ska ställa sig i relation 

till en viss situation. De utvalda skolorna visar också filmer som handlade om utsatta 
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barn, filmer som är diskussionsvänliga om hur man ska vara mot varandra. Lagerman & 

Stenberg (2003) styrker att det är viktigt att arbeta med känslor i olika former i 

vänskapsövningar för att påverka elevernas insikt om mobbning. Andra 

värderingsövningar intervjupersonerna angav att de arbetar med var till exempel lekar, 

olika dilemma frågor och övningar. Intervjupersonerna menade att 

värderingsövningarna låg till grund för att eleven ska känna empati och våga stå för sina 

egna åsikter. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi föra en diskussion utifrån litteratur, intervjupersoner samt våra 

egna erfarenheter. Vi diskuterar i början forskningens resultat följt av metod. För att få 

en bättre översikt i resultatdiskussionen har vi valt att använda våra tre forskningsfrågor 

som underrubriker.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
6.1.1 Definitionen av mobbning 

Frånberg och Gill (2009) anser att definitionen av mobbning kan skilja sig mellan olika 

människor beroende på vad man har för bakgrund och erfarenheter, detta tror även vi 

det kan göra. I vår empiriska studie har vi fått olika definitioner som har samma 

innebörd. Enligt våra intervjupersoner är mobbning när en person utsätts för kränkande 

handlingar som är upprepade. Flera av intervjupersonerna betonade att handlingen 

måste vara upprepad för det ska kallas mobbning. Detta beskrivs också i vår 

litteraturstudie där flera författare pekar på att de negativa och kränkande handlingarna 

måste vara upprepade för det ska kallas mobbning. 

 

Höistad (2001) lyfter till exempel att handlingarna ska ske vid upprepade tillfällen och 

under en tid för att det ska kallas mobbning. De tankar som väcks hos oss är vad 

upprepade handlingar betyder. En intervjuperson menade att upprepade är ett begrepp 

som är diffust vilket gör att det kan tolkas på olika sätt. Även att det ska vara upprepade 

gånger under en tid tycker vi är oklart. Under hur lång tid det ska upprepa sig och hur 

många gånger upprepningarna ska ske är enligt Frånberg och Gill (2009) oklart och upp 

till var och en att själva tolka.   

 

Eftersom det finns flera oklarheter kring synen på mobbning och när man ska räkna det 

som mobbning, tror vi det i skolan kan vara problematiskt att avgöra hur man ska agera. 

Några av våra intervjupersoner uppgav att man ska utgå från den utsatte elevens 

uppfattning, anser eleven själv att den är mobbad så ska man agera utifrån det. Det 

framgår även i litteraturen att man ska utgå från elevens egen uppfattning, 

Barnombudsmannen (1997) påpekar att det bara är den utsatte som kan avgöra om en 

handling är negativ eller inte. Vi anser också att man måste agera utefter elevens egen 

uppfattning. Det vi ser som problematiskt är att det finns de elever som ser sig själva 

som utsatta fast de inte är det.  

 

Vi har själva, under våra verksamhets förlagda utbildningar, sett elever som självmant 

drar sig undan trots att andra elever vill ha dem med och försöker få kontakt.  Eleverna 

tycker synd om sig själva och anser att de inte har några kompisar. Vad vi kunnat se i 

dessa fall så är det eleven själv som ser sig som utstött och utan kompisar, trots att 

klasskompisarna inte stöter bort eleven, vi har också fått det bekräftat från våra 

handledare att eleven självmant dragit sig undan. Att eleven känner sig mobbad behöver 

kanske inte betyda att eleven faktiskt är det. Detta belyser även en av våra 

intervjupersoner. Vidare menar intervjupersonen att om en elev känner sig mobbad även 

om eleven inte är det måste läraren arbeta med elevens självkänsla och självförtroende 

för att vända den negativa synen.  



  
 

23 

I vår litteraturstudie lyftes tre olika former av mobbning, psykisk, fysisk och verbal. 

Den psykiska mobbningen är, enligt Höistad (1994), den vanligaste men mest 

svårupptäckta. Under vår empiriska studie uttryckte dock de flesta intervjupersonerna 

att den verbala mobbningen är den vanligaste. På de utvalda skolorna visas den verbala 

mobbningen genom att eleverna säger taskiga saker till varandra. Vi tänker att 

intervjupersonerna anser den verbala mobbningen som vanligast på deras skola för den 

oftast är lättare att upptäcka än den psykiska mobbningen, vilket Höistad (2001) också 

menar. Vi har i skolans verksamhet sett att det pågår mycket mer psykisk mobbning än 

vad skolans personal är medvetna om. Suckar, grimaser och utfrysning är några 

kränkande handlingar som vi tror pågår bakom personalens ryggar och därför är 

svårupptäckta.  

 

Vi anser att en liten del av den psykiska mobbningen är synlig för personal och därför 

uppfattas det inte som mobbning. Skulle personalen däremot lägga ihop det synliga med 

grimaser, ansiktsuttryck och kroppsuttryck, som eventuellt finns när personalen inte ser, 

så menar vi det kan vara mobbning av hög grad. Det som vi antar är svårt att 

uppmärksamma är de små synliga tecknen på mobbning men också att försöka komma 

åt det som sker bakom personalens rygg. En ensam lärare i en klass har ingen möjlighet 

att se vad som sker när läraren vänder ryggen mot eleverna. Därför menar vi det är 

väldigt lätt att utöva mobbning i klassrummet när läraren är närvarande samt att den 

psykiska mobbningen kan vara vanligare än vad man tror.  

 

6.1.2 Mobbaren och mobboffret 

Uppfattningen om hur man kan känneteckna mobbaren skiljer sig mellan vår 

litteraturstudie och våra intervjupersoner. Olweus (1991) menar att aggressivitet är ett 

tydligt tecken för en mobbare medan flera av våra intervjupersoner anser att det inte 

stämmer. En intervjuperson pekar på att aggressivitet inte är ett tecken för mobbare, 

utan det kan även vara mobboffret som har ett aggressivt beteende. Vi anser det kan 

vara farligt att se aggressivt beteende som tecken för mobbare då det finns de människor 

som kan vara utåtagerande men som inte alls skulle utsätta en annan människa för 

kränkande behandling. 

 

Våra intervjupersoner anser att det inte finns några generella kännetecken för mobbare, 

utan det kan vara vem som helst. Den litteratur vi använt oss av använder olika 

kännetecken för mobbare. Ingen litteratur lyfter att alla människor  kan bli mobbare. Vi 

håller dock med våra intervjupersoner om att det inte finns några särskilda kännetecken 

för mobbare då vi själva har den uppfattningen från verksamheter i skolan. En 

intervjuperson lyfte att en mobbare kan vara vem som helst som har kommit i fel 

omgivning, i fel kompisrelation, hamnar i en klämd situation eller agerar i fel 

sinnesstämning.  Vi tror bestämt detta är bidragande orsaker till att vem som helst kan 

bli mobbare. Alla människor kan hamna i situationer som av olika anledningar inte 

passar dem och därför måste hävda sig på något sätt.   

 

Olweus (1991) lyfter att psykologer anser att mobbare ofta själva är osäkra och 

ängsliga, men inget i hans egna studier tyder på att det skulle vara så. Våra 
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intervjupersoner belyste att mobbarens hemförhållanden kan vara en bidragande orsaker 

till att mobbning uppstår. Exempel som gavs var att syskonen varit påfrestande och att 

mobbaren därför behöver hävda sig.  De mobbare vi har sett varit starka utåt, tror vi i 

många fall, kan vara osäkra på insidan. Vi anser också att man ofta ser mobbaren som 

stark utåt, men inte tar reda på hur mobbaren mår på insidan. Bara för att mobbaren 

visar sig stark behöver inte personen i fråga vara det. Det finns någonting som gör att 

mobbaren behöver utsätta en annan människa för kränkande handlingar, den orsaken 

anser vi man behöver komma åt och arbeta med för att mobbningen ska upphöra.  

 

Även när det gäller mobboffer anser våra intervjupersoner att det skulle kunna vara vem 

som helst, som hamnar i fel situation. Några av intervjupersonerna uttalade sig om att 

den utsatte kan ha låg självkänsla eller vara osäker. Även Olweus (1991) menar att 

mobboffren ofta är mer osäkra och ängsliga än andra elever. Intervjupersonerna menar 

dock också att offret kan ha en stark självkänsla och våga sticka ut från normen och på 

grund av det bli utsatt. Vi tror att osäkra och ängsliga elever oftare blir utsatta för 

mobbning än elever som känner sig säkra. Elever i en klass märker vilka som är osäkra 

och kanske inte vågar säga ifrån. Behöver någon hävda sig genom att utsätta någon 

annan elev för kränkande handlingar tror vi det är lättare att utsätta en osäker elev som 

de vet inte vågar stå på sig och tro på sig själv.  

 

En intervjuperson menade att orsaker till att en elev blir utsatt till exempel kan handla 

om att eleven är kraftigt byggd, väger mycket eller kommer från ett annat land. Detta 

stämmer dock inte enligt vår litteraturstudie. Yttre faktorer, som utseende och beteende, 

hos den utsatte används som argument för att mobba, men det är ofta inte den naturliga 

orsaken till att eleven blir utsatt (Lagerman & Stenberg, 2003). Ofta letas det efter 

särskilda drag för att kunna förklara varför en elev utsätts, men dessa faktorer används 

oftast som ett förkläde (Höistad, 2001). Vi tror dock att en elev som har ett annorlunda 

utseende eller beteende, som inte passar in i normen, löper större risk att bli utsatt. Vi 

menar att en osäkerhet kan uppstå hos en elev som inte passar in i normen om eleven 

själv känner att den är ”annorlunda”.  Däremot håller vi med Lagerman och Stenberg 

(2003) i sitt anseende angående att elevens status har en betydande roll i om den blir 

utsatt eller inte. De menar att elever med låg status lättare blir utsatta än elever med hög 

status.  

 

En elev med låg status i klassen och som har få vänner är lättare att utsätta då det inte 

finns många runt omkring som hjälper mobboffret från att bli utsatt (Lagerman & 

Stenberg, 2003). Detta håller vi med författarna om. Vi har också fått detta bekräftat 

under vår empiriska studie då en intervjuperson lyfte att just elevens status kan vara en 

bidragande orsak. En elev med låg status har förmodligen få vänner, när denna elev 

utsätts menar vi att fler tar avstånd från den utsatte för att inte själva bli utsatta. Detta 

gör att offrets status sjunker mer och tillslut står eleven själv utan några synliga vänner.  

 

I vår litteraturstudie lyfts att det finns vissa likheter mellan mobbare och mobboffer. 

Detta har vi även fått bekräftat i vår empiriska studie där intervjupersonerna till exempel 

lyft att både mobbaren och mobboffret kan ha dålig självkänsla. Men även att det kan 
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vara vem som helst som blir mobbare eller mobboffer, att omgivningen och situationen 

är en viktig faktor. En intervjuperson menade att man ibland ser vissa människor som 

typiska mobbare eller mobboffer, men det behöver inte alltid vara så. Man kan också 

titta på offer och fundera på hur de kunde bli utsatta. Detta håller vi med om, vidare 

anser vi att detta tyder på att det inte finns speciella riktlinjer för vad som gör att en 

person blir utsatt eller inte.  

 

6.1.3 Förebyggande arbetet i skolan 

Vi anser att läraren har en betydelsefull roll i det förebyggande arbetet mot mobbning. 

Detta kommer även till uttryck i den litteratur vi läst och i den empiriska studie vi 

genomfört.  

Ett sätt att arbeta förebyggande mot mobbning kan vara att läraren gör hembesök hos 

eleverna för ett utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtal i hemmet är att läraren 

skapar möjlighet till att bygga upp ett förtroende mellan lärare, elev och föräldrar 

(Høiby, 2002). Vi anser att hembesök kan vara ett bra sätt att bygga upp ett förtroende 

då eleven och föräldrar känner sig trygga i sin hemmiljö (Høiby, 2002). Dock anser vi 

att tiden i skolans verksamhet idag inte är tillräcklig för att göra detta möjligt. Ute på 

vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått med oss erfarenheter där lärarna är 

stressade för sina utvecklingssamtal som ska hållas i skolmiljön. Därför menar vi att 

eventuella hembesök måste ske på lärarnas fritid, vilket vi förmodar att inte många 

lärare är villiga att göra.  

Vår tanke är att en god gemenskap kan vara grunden för det förebyggande arbetet mot 

mobbning då det kan utveckla ett gott kamratskap i gruppen (Höistad, 1994). Vi menar 

att ett gott kamratskap kan bidra till att alla elever blir accepterade i gruppen och 

därmed inte utsätter varandra för kränkande behandling. Under en intervju styrkte en 

intervjuperson vikten av att lyfta elevernas positiva egenskaper för att stärka elevens 

självkänsla. Høiby (2002) menar att ett sätt att få in alla elever i gemenskapen kan vara 

att lyfta positiva egenskaper hos eleverna då gruppen lär känna varandras positiva sidor, 

som i sin tur kan vara ett förebyggande arbete mot mobbning. Vi anser det är 

betydelsefullt att lyfta elevernas positiva sidor. Detta kan vara ett sätt för att stärka 

självkänslan hos eleverna men också för att eleverna får positiva förväntningar på sig.  

Lär eleverna känna sina goda sidor och får positiv respons menar vi att eleven vill leva 

upp till dem. Om vi som lärare fokusera på elevens negativa egenskaper, det som eleven 

är mindre bra på anser vi att eleven också fokusera på detta. Eleverna utgår från de 

förväntningar andra har på dem, tror vi, har lärarna då goda förväntningar vill eleven 

leva upp till dessa. 

Under samtliga intervjuer pekade intervjupersonerna på arbetet med 

värderingsövningar. De ansåg att värderingsövningar i olika form var ett betydelsefullt 

arbete för att skapa en god gemenskap i klassen. Värderingsövningarna som de arbetade 

med kunde vara teatrar, där eleverna fick ställa sig i relation till varandra och till olika 

situationer. Andra värderingsövningar var diskussioner och samtal kring mobbning. 

Några intervjupersoner arbetade med eleverna genom att de gjorde olika övningar i 
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syfte till att utveckla elevernas empati mot varandra, detta menar också Lagerman & 

Stenberg (2003) är viktigt med tanke på ett förebyggande arbete mot mobbning.   

Vi anser också att värdegrundsövningar i olika form är en viktig del i det förebyggande 

arbetet mot mobbning. En av oss har sett ett aktivt arbete med värdegrundsövningar 

under en verksamhetsförlagd utbildning. I denna grupp fanns ett gott kamratskap där 

eleverna bemötte varandra med respekt. Vi menar att det aktiva arbetet med 

värdegrundövningar kan ligga till grund för det kamratskap som fanns i denna grupp.  

Den lärare som arbetade aktivt med värderingsövningar hade också ett stort 

engagemang och ansåg det betydelsefullt att se alla elever i gruppen.  Høiby (2002) 

menar att det krävs ett stort engagemang hos läraren för det förebyggande arbetet mot 

mobbning. Hon anser att ett gott kamratskap i en grupp inte kan skapas utan ett stort 

engagemang. Vi anser det krävs mycket från läraren för att skapa en god gemenskap i 

en grupp och att läraren behöver känna ett stort engagemang för att motverka mobbning. 

Känner inte läraren ett stort engagemang för en god gemenskap tror vi inte heller att 

läraren arbetar aktivt mot det. Under värderingsövningarna tror vi att läraren inte alltid 

behöver berätta för eleverna syftet med övningen. Inte heller tala om de problem som 

finns på just den skolan, utan att övningarna sker kontinuerligt under hela skoltiden. 

Eleverna ska inte tänka att dessa övningarna görs för att de behöver få en bättre 

gruppkänsla. Berättar lärarna syftet med varje övning och varför den görs i den 

specifika klassen menar vi det kan bidra till ännu mer utanförskap.  

De utvalda intervjupersonerna ansåg det viktigt att arbeta med värderingsövningar i 

syfte mot ett gott kamratskap i klassen. Någon intervjuperson pekade på att det är 

betydelsefullt att se alla elever, ge de elever som vill en klapp på axeln eller på annat 

sätt visa att man finns där för att man bryr dig. Eleverna ska få känna sig sedda och 

därigenom kan trygghet skapas i klassen. En lärare ska vara uppmärksam på alla elever i 

en grupp genom att lyssna, se, förstå och acceptera eleverna (Høiby 2002). Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett lärarna arbetar mot detta, vilket även vi anser 

är betydelsefullt för att alla elever ska få känna sig trygga i skolmiljön.  

Høiby (2002) menar att alla individer i en grupp är olika och att läraren kan ha svårare 

att bemöta vissa av eleverna. Läraren måste därför till en början arbeta med synen på sig 

själv och till sina relationer till eleverna (Höistad, 1994). En intervjuperson pekade 

också på vikten att arbetet mot mobbning måste börja i vuxengruppen. Att de vuxna till 

en början tänker på vilka signaler som signaleras ut till eleverna.Detta menar vi ibland 

kan vara svårt. Vi har under verksamhets förlagd utbildning sett att lärare kan ha svårt 

att bemöta vissa elever, även vi har upplevt detta i skolans verksamhet. Detta har visat 

sig genom att man till exempel hänvisat en störig elev till att sitta utanför klassrummet. 

De andra eleverna, anser vi, kan få svårt att bemöta denna elev då de ser hur läraren gör 

i klassrummet. Eleverna agrerar precis som läraren och utesluter eleven ur gruppen. 

Vi har sett några anledningar till att elever utesluts ur klassrummen när vi varit ute i 

verksamheten. Det kan vara att det inte finns tillräckligt med resurser för att hjälpa 
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eleverna med deras enskilda behov. Eleven kan vara under utredning, men vägen dit tar 

lång tid. Många gånger är klasserna stora och läraren har svårt att fånga alla elever och 

att ta sig tid till alla elever. Vi menar att stora klasser kan bidra till att eleverna inte 

känner sig sedda och hörda vilket i sin tur kan leda till att eleverna vill visa sig på annat 

sätt.  

Ett sätt att skapa möjligheter för elever att bli sedda och hörda är att ha klassmöten. 

Klassmöten kan bidra till att eleverna bygger upp en relation mellan varandra och på så 

sätt skapar en trygghet i klassen (Høiby,2002). Vi har båda sett klassmöten hållas när vi 

varit ute i skolans verksamhet. Läraren har då antingen fört ett protokoll eller har 

eleverna turats om att göra det. Protokollet har sedan förts in i en pärm och oftast tas 

dessa punkter vidare upp på ett elevråd. De elever som sitter med i elevrådet tar sedan 

med informationen tillbaka till respektive klass. En av våra utvalda intervjupersoner 

menade att klassråd, eller klassmöten, är bra att ha om det arbetas aktivt med det. Vi har 

i verksamheterna sett både aktiva och mindre aktiva klassmöten/klassråd.  

Vi upplever att klassråden för det mesta är aktiva på de skolor vi har haft våra 

verksamhets förlagda utbildningar. Det som vi anser är ett aktivt arbete är att läraren tar 

sig tid till klassråden och samlar in elevernas åsikter. Läraren tar sedan tag i de åsikter 

som eleverna har och följer upp detta. Dock ser vi att tiden till klassrådet ibland ersätts 

med annat som inte hinns med under veckorna. I de mindre aktiva arbeten med 

klassråden hålls dem mer sällan, när de hålls förs det protokoll men arbetet med 

punkterna är inte lika aktivt och det följs inte upp kontinuerligt.  

Under de klassmöten vi varit delaktiga i upplever vi att eleverna ofta tar upp punkter 

som de förmodar att lärarna vill höra. Vi menar att det inte är elevernas egna åsikter 

som kommer till uttryck utan det är de åsikter som lärarna anser viktigt. En annan 

aspekt vi sett när vi varit delaktiga i klassmöten är att alla elever inte kommit till uttryck 

med sina åsikter. Vi anser att läraren ska skapa möjligheter för att alla elever ska få 

möjligheter till att yttra sin åsikt. I de klasser vi deltagit i har vi sett att vissa elever tar 

mer plats än andra. De elever som håller tillbaka kan vara för att de inte har någon åsikt 

att uttrycka eller för de inte vill ta plats. Høiby (2002) menar att det är lärarens roll att se 

till att alla elever som vill komma till uttryck ska få möjlighet till det. Ett exempel som 

vi ser det kan vara att läraren går runt till alla elever och att de får säga pass om de inte 

vill eller har något att säga. Ett annat exempel som vi sett ute är att alla elever får lägga 

en anonymt skriven lapp i en låda med sin åsikt som sedan diskuteras under klassmötet.  

Olweus (1991) menar att klassmöten bör hållas i en cirkel för att mötet ska bli intimt. Vi 

anser också att mötet blir mer intimt om eleverna sitter nära varandra. Under mötet får 

eleverna då ögonkontakt med varandra vilket vi tror kan bidra till att eleverna möter 

varandra med respekt. Eleverna som deltar i mötet kan då också se vad alla gör, det är 

ingen elev som inte syns. En annan positiv aspekt som vi menar med att sitta i en ring 

tillsammans är att eleverna får en känsla av att alla i gruppen lyssnar på varandra. Det 

som vi menar kan vara negativt med varandra med att sitta i en cirkel kan vara för de 
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elever som håller sig tillbaka. Vi menar att några av de elever som har svårare att 

uttrycka sig anser det svårare när de måste ha ögonkontakt med resterande deltagare. 

Lagerman & Stenberg (2003) menar att skolan kan bjuda in polisen för att samtala med 

eleverna om mobbning och om att det faktiskt är olagligt. Genom att eleverna får 

kunskap om vad mobbning är anser vi det kan vara ett förebyggande arbete mot 

mobbning. Eleverna som inte vet vikten av att mobba tror vi inte anser det lika 

problematiskt att mobba som de elever som förstår innebörden av mobbning och dess 

konsekvenser. 

Har skolan ett aktivt rastvaktssystem minskar mobbningen (Lagerman & stenberg, 

2003). Olweus (1991) menar att rastvakterna ska vara vuxna som vågar ingripa vid 

eventuella problem som syns och hörs. Under flertalet av de intervjuer vi genomförde 

angav de att skolan hade ett rastvaktssystem. En intervjuperson pekade på att de vuxna 

ska vara på de ställen där mobbningen lättare kan förekomma. Hon gav som exempel att 

skogen och fotbollsplanen var områden där mobbning ofta förekom. Samma 

intervjuperson menade att mobbning förekommer mindre när vuxna är i närheten.  

Även vi anser att ett aktivt rastvaktssystem är betydelsefullt. Har skolan ett 

rastvaktsystem menar vi att eleverna inte vågar behandla varandra på ett kränkande sätt, 

då de är rädda att bli påkomna av de vuxna. Dock kan vi se att mobbning förekommer 

även om skolan aktivt arbetar med detta. Vi håller med Olweus (1991) om att de vuxna 

måste våga ingripa, annars anser vi att rastvaktsystemet inte lever upp till sitt syfte, att 

aktivt motverka mobbning. På de skolor där vi haft vår verksamhetsförlagda utbildning 

har vi sett ett aktivt arbete med rastvaktssystem, även att elever får sällskap av vuxna till 

och från skolbussen.  De vuxna går ofta runtom på skolgården. Dock har vi också sett 

rastvakterna samtala med varandra under rasten om eventuella problem som uppstått 

tidigare. Det vi menar kan vara en förbättring utifrån den erfarenhet vi har är att lärarna 

tillsammans bestämmer vart de ska placera sig på skolgården under rasterna för att inte 

hamna på samma område.  

Några av de utvalda intervjupersonerna ansåg att de hade ett nära samarbete med all 

personal på skola och även att alla elever kände de vuxna och tvärtom. 

Intervjupersonerna menade att det är lättare att upptäcka mobbning om det är en nära 

sammanhållning mellan elever och vuxna. De ansåg att detta var svårare att utveckla på 

en större skola. Även Myndigheten för skolutveckling (2003) anser att relationerna 

mellan vuxna och elever blir mer intima på en mindre skola än en större och att det på 

så sätt blir lättare för skolan personal att upptäcka signaler på kränkande behandling.  

Relationerna mellan vuxna på en mindre skola kan bli närmare och därför har de vuxna 

lättare att utveckla ett gemensamt förhållningssätt mot mobbning. Detta styrkte även två 

av de utvalda intervjupersonerna.  

På en mindre skola tror vi att relationerna går snabbare att bygga upp, både mellan 

elever och personal på skolan. Mobbning kan också vara lättare att upptäcka på de 

mindre skolorna då eleverna inte försvinner i mängden på samma sätt som på större 
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skolor. Våra erfarenheter säger också att det är viktigt att personalen och elever kommer 

överrens på en mindre skola. Går inte elever ihop med varandra och blir utsatta för 

mobbning anser vi det kan vara svårt för denna elev att hitta andra vänner. Vi menar att 

detta kan vara lättare på en större skola.  

Ett annat sätt att arbeta förebyggande mot mobbning kan vara att skolan tillsammans 

utformat en handlingsplan (Høiby,2002). Alla intervjupersoner angav att de har en 

likabehandlingsplan på skolan. Det var dock skillnad från de olika skolorna hur aktivt 

arbetet med denna var. Alla intervjupersoner visste dock att det fanns en 

likabehandlingsplan som skolan arbetade mot. Detta anser Høiby (2002) är 

betydelsefullt i det aktiva arbetet mot mobbning.  

En likabehandlingsplan kan enligt oss vara ett stöd för lärarna för att förebygga 

mobbning. Dock tror vi att många anser att det är tiden som sätter gränser för hur aktivt 

arbetet är. Någon intervjuperson menade att likabehandlingsplanen fanns för att det 

finns ett krav på detta. Arbetet med den var mindre aktivt. Intervjupersonen ansåg dock 

att skolan ändå arbetade aktivt med det förebyggande arbetet mot mobbning. 

Likabehandlingsplanen fanns som ett stöd som ibland diskuterades. Vi menar också att 

många skolor eventuellt har en likabehandlingsplan för att det är ett krav på det, utan 

kravet kanske den inte skulle funnits. Høiby (2002) menar att en likabehandlingsplan är 

betydelsefullt, men ett arbete mot en god gemenskap i sig är ett fungerande arbetssätt 

för att förebygga mobbning. 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån våra forskningsfrågor ansåg vi den kvalitativa metoden var aktuell för oss då 

den skapar möjlighet till öppna svar. Vi valde att använda oss av den semistrutuerade 

intervjun då den ger möjligheter till att följa en intervjuguide. Intervjuguiden behöver 

inte heller följas utan vi som intervjuare kan ställa frågorna i en annan ordning vilket är 

fördelaktigt då vi fångar upp intervjupersonernas svar. Den semistrukturerade intervjun 

skapar också utrymme för följdfrågor, vilket vi ansåg vara betydelsefullt i vår studie. 

Det som ansågs vara betydande för intervjupersonerna framkom under den 

semistruktruerade intervjun. Hade vi istället valt en struktruerad intervju  där frågorna i 

förväg är helt bestämda finns en risk att intervjupersonernas synsätt på det förebyggande 

arbetet mot mobbning inte hade getts i utlopp. Vi som intervjuare hade inte kunnat ställa 

följdfrågor eller ändra ordningen på intervjufrågorna beroende på intervjupersonernas 

svar. Intervjupersonerna hade kunnat ha betydande fakta som vi inte tänkt på och därför 

inte kunnart ställa extra frågr om, vi menar med detta att den semistrukturerade 

intervjun därför var rätt för oss att använda (Bryman, 2011).  

Vi anser att observationer i samverkan med intervjuer kanske hade kunnat styrka det 

intervjupersonerna sa under intervjuerna. Vi hade rent konkret kunnat se det 

förebyggande arbetet i observationerna utan att direkt peka på syftet med dem. Sedan 

hade intervjuer, med en viss grund i observationerna, kunnat genomföras. Vi tror att om 
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vi gjort på detta sätt hade resultatet för hur skolan arbetar blivit mer trovärdigt då delar 

av intervjupersonernas svar hade kunnat synas under observationerna.  

Ett annat sätt att genomföra undersökningen hade varit enkäter. Vi hade genom att 

använda oss av detta kunnat få fler antal informanter men vi tror att svaren hade blivit 

korta och vi tror inte att vi hade fått ut det vi ville från våra informanter. På grund av att 

vi ville ha breda och öppna svar och kunna ställa följdfrågor på våra informanters svar 

om det var något som de tog upp och vi ville veta mer om eller om det var något svar vi 

inte förstod såg vi inte enkäter som ett alternativ till vår undersökning.  

6.3 Fortsatta forskningsfrågor 

Under vår forskning har nya tankar kring mobbning skapats hos oss och utvecklat 

fortsatta forskningsfrågor.  

Hur kan mobbning komma till uttryck i sociala medier?  

Hur påverkas mobbaren och mobboffret av mobbningen? 

Hur kan det avvärjande arbetet se ut på en skola där det pågår mobbning?  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Vad är mobbning? 

● Vad är mobbning för dig?  

● På vilka sätt kommer mobbning till uttryck på denna skola? 

 - Fysiskt? 

 - Psykiskt? 

 - Verbalt? 

● Var drar du gränsen mellan att en elev blir retad till att eleven blir mobbad?  

 

Hur kan skolan förebygga mobbning? 

● Vad anser du är ett bra arbetssätt för att förebygga mobbning? 

● Vad har du för konkret arbetsmoment tillsammans med eleverna för att 

förebygga mobbning? 

 - Klassråd? 

 - Värderingsövningar? 

 - Vänklasser? 

● Vilket förhållningssätt anser du är viktigt att ni har till era elever med tanke på 

att motverka mobbning? 

 - Varför är detta förhållningssättet viktigt? 

● Hur ser samarbetet ut mellan skolledning och dig för att förebygga mobbning? 

● Hur ser samarbetet ut mellan dig och dina kollegor för att förebygga mobbning? 

● Hur ser samarbetet ut mellan dig och föräldrarna för att förebygga mobbning?  

● Har ni en konkret handlingsplan på skolan som syftar till det förebyggande 

arbetet mot mobbning? 

● Om ja, hur ser den ut? 

 

Hur kännetecknar man mobbaren och mobboffret? 

● Hur kännetecknar du mobbaren? 

● Hur kännetecknar du mobboffret? 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Etiska principer  

 

Etiska principer, taget ur boken Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman 

(2011). 

 

Informationskravet – du ska bli informerad om undersökningens syfte, vilka moment 

som ingår samt att ditt deltagande är frivilligt.  

 

Samtyckeskravet – det är du som deltagare som själv bestämmer över din medverkan i 

undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet – vi kommer inte skriva ut ditt namn eller namnet på skolan i 

vårt arbete, det är endast vi och vår handledare som kommer ha tillgång till det.   

 

Nyttjandekravet – de uppgifter och den information vi får tillgång till kommer endast 

att användas till detta examensarbete. 

 

 

 

 

Examinatorn: 

Behöver inte ge vem som säger vad, vem som definiera vad. Eller blir tydligare varför 

detta är intressant. T.ex. i problemformulering, syfte... i relation till litteratur. 

 

Göra syfte klarare, lägga till någn fråga? 

 

Metod: 

Generalisera inte så som ”utvalda skolorna” utan skriva mer generaliserbart.  

 

Kritik:  

Koppla det mer konkret vad det haft för betydelse för vårt arbete, mindre vad som står i 

litteraturen 

 

Låt informanterna komma till tals lite mer, mer citat 

 

Läsa skolan- en arena för mobbning: vi har använt teori, Olweus är teori. 

 

 


