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Abstrakt 

Mobbning är idag ett begrepp som alla i samhället tar på stort allvar. Mobbning som 

företeelse har funnits länge även om själva begreppet är relativt nytt. Det finns även 

inskrivit i svenska skolans läroplan att all personal på skolan ska arbete för att motverka 

trakasserier och konfliktsituationer. Syftet med denna studie är att undersöka vilken 

kunskap blivande lärare har om begreppet mobbning. Vidare är syftet att undersöka hur 

de under sin utbildning förbereds på att hantera mobbning. För att uppnå detta syfte har 

en kvalitativ metod använts, där sex blivande lärare intervjuades med semistrukturerade 

intervjuer. För att komplettera denna användes en kvantitativ undersökning med en 

enkätstudie.  

 

Studiens resultat visar att en stor del av de blivande lärarna endast har en grundläggande 

och allmän uppfattning om vad mobbning är och att denna baseras på deras tidigare 

erfarenheter. Resultatet visar också att blivande lärare inte känner sig förberedda på att 

hantera mobbning och konflikter i skolan på grund av att de anser sig ha fått en 

bristfällig utbildning i ämnet.  

 

Nyckelord 
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Abstract 

Bullying is a construct taken seriously by the public today. Bullying as a phenomenon 

has existed for long even though the construct itself is relative new. It is even described 

in the curriculum of the Swedish school that all personnel have a responsibility to 

counter harassment and conflict situations. The aim of this study is to examine pre-

service teachers’ knowledge about the concept of bullying. Furthermore, the aim is to 

examine how the pre-service teachers are prepared to counter bullying during their 

education. To achieve this goal, a qualitative method was used, in which six pre-serve 

teachers were interviewed using semi-structured interviews. In order to complement the 

interviews a quantitative survey based on a questionnaire study were used.  

 

The result of this study shows that a large proportion of the pre-service teachers only 

has a basic and common understanding, based on previous experience, of what bullying 

is. The result also shows that the pre-service teachers doesn’t feel prepared to handle 

bullying and conflicts in school. Also, the students do not believe that the teacher 

education has prepared them and given them the knowledge and skills they feel they 

need to cope with bullying.  

 

Key-words 

Bullying, teacher education, pre-service teachers, practical education 
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1 Inledning 

Mobbning är idag ett vedertaget begrepp och något som ses på med allvar av 

allmänheten. Men faktum är att detta begrepp inte ens är femtio år gammalt även om 

just mobbning såklart förekommit längre än så. År 2013 skrev skolminister Jan 

björklund att det är vuxenvärldens ansvar att hantera mobbning i skolan (Aftonbladet  

2013-10-04). Björklund skriver bland anant förljande: 

 

Konkret är det att lärare och de vuxna i skolan ofta talar med barnen, redan när 

de är små, om detta med mobbning, om att vara utsatt och att få alla att förstå hur 

det känns att bli utsatt för mobbning. Ofta och regelbundet tala med eleverna, 

redan från förskolan. Det ska genomsyra hela skolan och varje lärare, oavsett vad 

som står på schemat. Det är nummer ett. (Aftonbladet 2013-10-04) 

 

Mobbning som begrepp lanserades först i slutet på 1960-talet och då framför allt av 

Heinemann (1968). När sedan Olweus (1998) under 70- och 80-talet genomförde sina 

studier om mobbning i svenska skolor fick begreppet riktig spridning och det framkom 

att 15 procent av eleverna i svenska skolor på något sätt var i kontakt med mobbning.  

 

Mitt intresse för denna undersökning väcktes tidigt under min utbildning när jag under 

min verksamhetsförlagt utbildning (VFU) stötte på mobbning. Att en lärare ska kunna 

hantera konflikter och mobbning anses som en självklarhet av allmänheten. Det som då 

intresserade mig var hur lärare förbereds på att hantera dessa situationer. Detta fick mig 

intresserad av mobbningsteorier och vad detta fenomen egentligen är och vad det 

grundar sig i.    

 

Mobbning är ett väldigt brett begrepp som väcker mycket känslor. Jag ville därför 

undersöka hur blivande lärare förbereds på att hantera detta fenomen och vilka 

kunskaper de har gällande vad mobbning är, varför någon mobbar eller blir mobbad, 

samt vilken roll och makt de uppfattar att man har som lärare i skolan.   
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2 Bakgrund 

 

2.1 Mobbningshistoria 

Dan Olweus genomförde under 1970- och 80-talet stora undersökningar gällande 

mobbning i svenska skolor. Vid en undersökning 1983 tillfrågades 17 000 elever via en 

enkätstudie. Det visade sig att 15 procent av eleverna i den svenska skolan var 

inblandad i mobbning, antingen som offer eller förövare (Olweus 1998). Av dessa 17 

000 var det ca 10 procent av de tillfrågade som var mobbade ”ibland eller oftare”. 

Olweus undersökning visar också att hela 65 procent av de elever som mobbas i 

högstadiet anger att lärarna sällan eller aldrig åtgärdar mobbningssituationen. Samt att 

80 procent anger att klassläraren inte talat med dem om mobbning under högstadietiden. 

Olweus nämner samtidigt att detta inte ska ses som representativt för alla skolor 

eftersom det finns lärare och annan personal som åtgärdar mobbning (Olweus 1998).  

 

Olweus undersökning är genomförd för över 20 år sedan vilket givetvis medför att det 

går att ifrågasätta om resultaten är relevanta i jämförelse med dagens skola. Mobbning 

som begrepp har utvecklats och idag rekommenderas det av skolinspektionen att 

skolorna ska ha rutiner för förebyggande, förhindrande och åtgärdande vid händelse av 

trakasserier eller kränkande behandling (Skolverket 2012).  

 

Skolverket kom 2011 ut med en rapport där de utvärderade metoder mot mobbning som 

fanns ute i skolorna. Undersökningen visar bland mycket annat att åtgärder som syftar 

till att främja relationer mellan elever och lärare samt pedagogiskt material som 

tillhandahålls av de olika mobbningsprogram som skolor använder inte ses som 

effektiva metoder av de tillfrågade eleverna. Detta pedagogiska material kan innehålla 

föräldrarutbildningar och liknande.  Effektiva är istället metoder som innefattar 

trygghetsgrupper eller liknande som består av både ämneslärarna och personal med 

specialkompetens (kurator, sjuksköterska etc.). Även de metoder som innefattar 

relationsfrämjande arbete mellan elev istället för mellan lärare och elev fick positiv 

respons i undersökningen (Skolverket 2011). 
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2.2 Mobbning 

Enligt Friendsrapporten (2013) har hela 18 procent av eleverna på högstadiet känt sig 

kränkta (kränkt = att känna sig utsatt eller trakasserad) det senaste året och 11 procent 

på gymnasiet. Största delen av dessa kränkningar tar enligt rapporten sin form i verbala 

utryck där kläder, fritidsintressen, musiksmak etc. ligger till grund för trakasserierna. 

Friends rapport visar även att mobbning inte bara sker mellan elever. Även vuxna inom 

skolan både mobbar och blir mobbade. Hela 9 procent av eleverna på högstadiet uppger 

att de blivit kränkta av någon i personalen det senaste året. I gymnasiet är samma siffra 

7 procent (Friendsrapporten 2013).  

 

Även BRIS – Barnens Rätt I Samhället, som syftar till att barn och ungdomar upp till 

och med 18 år alltid ska ha en vuxen att samtala med, kom 2013 ut med en rapport 

baserad på statistik av de stödjande kontakter, dvs. alla de samtal, mejl-konversationer 

och chatt-meddelande de haft med barn och ungdomar. Rapporten visar bland annat att 

19 procent (totalt 5 543st) av de totala stödjande kontakterna hade mobbning i fokus 

(BRISrapporten 2013). 

 

Vad som ofta glöms bort i diskussioner om mobbning i skolan är att det inte bara är 

elever som blir mobbade eller kränkta. Detta sker även för lärare som kan bli kränkta av 

både sina kollegor och elever. I detta ämne har Anatol Pikas en teori där han förklarar 

att lärare ofta blir mobbade på grund av en tillfällighet. Ofta är det ett rykte eller någon 

händelse tagen ur sitt sammanhang som sedan förs vidare från mun till mun och från 

årskull till årskull som ligger till grund för dessa trakasserier (Pikas 1989). 

 

2.3 Mobbning som innehåll i lärarutbildningen 

2005 kom en motion till riksdagen där det föreslås att kunskaper om mobbning och 

konflikhantering ska ingå i lärarutbildningen och bli en del i examensordningen. I 

samma motion skriver hon att det 2009 fortfarande inte är ett obligatoriskt moment i 

utbildningen (Ahlgren-Påhlsson 2009). 

 

2010 kom en proposition i vilken regeringen föreslår att den då gällande examen för 

lärarutbildningen skulle ersättas med fyra nya examina. En av dessa är 

ämneslärarexamen vilken innefattar blivande lärare med inriktning mot grundskolans år 

7-9 samt de med inriktning mot gymnasieskolan (Regeringen 2009). Denna examen ska 



  
 

4 

bland annat innehålla 30 högskolepoäng VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som ska 

bidra till att förbereda inför det kommande yrkeslivet. Konflikthantering och kunskaper 

om sociala relationer ska lyftas fram i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), 

tidigare allmänt utbildningsområde (AUO) (Regeringen 2009).  Riksdagen tog i april 

2010 beslutet att anta propositionen och ändrade då högskoleförordningen (Riksdagens 

protokoll 2009/10:111). 

  

I utbildningsplanen för Lärarprogram för grundskolans senare år samt gymnasiet 

(Växjö Universitet 2009) som jag själv och många av undersökningens respondenter 

läser under, finns det inget mål som är direkt relaterat till mobbningshantering. Det som 

nämns är student ska uppvisa förmåga att förmedla, förankra och tillämpa gällande 

regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever (Lärarutbildningsnämnden vid Växjö 

universitetet 2009:2). Den nämner med andra ord inget om att hantera en konflikt eller 

mobbningssituation när den skett utan bara hur studenten ska gå till väga för att detta 

inte ska ske. I utbildningsplanerna från 2011 heter det däremot att studenten för att få 

sin ämneslärarexamen ska ”visa kunskap och förståelse för sociala relationer, 

konflikthantering och ledarskap” (Nämnden för utbildningsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet 2011:3) samt att visa förmåga att ”förebygga och motverka 

diskriminering och annan kränkande behandling av elever” (a.a.). 

 

Ofärmåga att hantera konflikter och mobbning är enligt min erfarenhet ett av de största 

hindren för att de ska kunna genomföra sin uppgift att utbilda och förbereda eleverna 

inför det som kallas livet. Mobbning förstör inte bara för den mobbade individen eller 

gruppen, det förstör målet med undervisning och skolgång. Även de som mobbar blir 

drabbade då deras skolgång inte fokuseras på inlärning utav kunskap endast den sociala 

kunskapens utveckling. Det räcker ofta med en liten händelse för att få en hel klass ur 

balans vilket leder till en förlorad lektion som läraren får ägna åt annat än den tänkta 

undervisningen. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att skildra blivande lärares syn på mobbning samt om, och i 

så fall hur, de i sin utbildning förberetts på att hantera detta fenomen. Vidare vill jag 

undersöka hur de under sin praktiska utbildning upplevt och hanterat den mobbning de 

eventuellt stött på.  

 

Frågeställningarna är:  

 

 Hur ser blivande lärare på begreppet mobbning? 

Jag vill här skildra hur studenterna definierar mobbning. Vilka former av mobbnings 

anser studenterna att det finns? Vad beror mobbningen på? Vilken roll anser de blivande 

lärarna att de själv har i mobbningsituationer? 

 

 Hur har studenterna förberetts på att hantera mobbning i sin utbildning?  

Jag undrar här om studenterna känner sig förberedda på att hantera mobbning. Hur har 

de förberetts på detta?  

 

 Har studenterna under sin praktiska utbildning stött på och/ eller hanterat 

mobbning av något slag?  

Här vill jag ha svar på om studenterna stött på mobbning under sin praktik. Hur 

hanterade studenterna dessa situationer? Var de trygga? 
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4 Teori 

 

I denna del presenteras de teorier undersökningen utgår ifrån. Inledningsvis behandlas 

ett antal teorier som berör mobbning och kränkande behandling i skolan. Vidare 

kommer teorier som behandlar lärarens uppdrag samt dennes position som makthavare.  

 

4.1 Mobbningsteorier 
Fokus för denna del kommer att ligga på Heinemanns (1987), Pikas (1989) och Olweus 

(1998) teorier.  De tre använder alla olika definitioner på vad som är mobbning och hur 

det går att motverka.  

 

Heinemann (1987)  beskriver utförligt hur mobbning tar sitt utryck för individer (både 

de som blir mobbade, de som mobbar och de passiva) och grupper. Heinemann skriver 

att många olika sorters grupper kan komma att utföra mobbning och då i varierande 

form. Det finns bland annat grupper som bildats tillfälligt och sådana som under lång tid 

svetsats samman.  Ofta är den mobbning vi ser i skolor relaterad till de grupper som 

riktar sig mot något som avviker från normen. Det kan vara speciella kläder, etnicitet 

eller miljöbakgrund. Författaren ger i sin bok inte någon klar definition på vad han anser 

mobbning vara. Klart är det däremot att han betraktar all form av fysiskt och psykiskt 

våld från en grupp mot en individ som mobbning. (Heinemann 1987)  

 

En definition av mobbning ger Pikas i sin bok Så bekämpar vi mobbning i skolan 

(1989). 

 

Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur 

gemenskapen som riktas mot enskild individ i underläge av en grupp vars medlemmar förstärker 

varandras beteende i interaktion (Pikas 1989:42). 

 

Pikas beskriver mobbningen som ett resultat av framför allt tre faktorer. Dessa är 

dissonansen, fiendebilden och förstärkningen av beteendet. Dissonansen, förklarar 

Pikas, börjar med att barn och ungdomar ”testar” och ”kollar” varandra. Detta gör de för 

att markera sina positioner och sin makt. Dissonansen uppstår när en person inte 

reagerar på ett väntat sätt vid dessa tester. Det kan till exempel vara en person som visat 

sig duktig på lektionen men som inte klarar av ett test på sin kunskap av några 
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klasskamrater. Dessa test kan bland annat innefatta att eleven utfrågas av klassen efter 

lektionen med mål att ifrågasätta och nedvärdera elevens agerande i klassrummet. 

(Pikas 1989). 

 

Det andra fenomenet, ”fiendebilderna”, finns enligt Pikas i två sorter. Den ena är den 

”fritt flytande” fiendebilden. Det är den bild av offret som förövarna har redan innan 

mobbningen börjar. Ofta är det en bild av att andra personer betraktas som hot mot 

gruppen eller som mindre värda individer. Det spelar ingen roll hur offret egentligen är 

eftersom det redan fått en bild påklistrad på sig. Den andra bilden är mer objektiv och 

grundar sig ofta i att offret gjort eller ansetts göra något som strider mot gruppens 

normer. Detta leder ofta till mycket mer våld än individen ”förtjänar” efter sitt brott mot 

normen. Författaren förklarar vidare att dessa bilder ofta är sammanflätade där ett offer 

som representerat den objektiva bilden även får den flytande bilden påklistrad (Pikas 

1989). 

 

Det som Pikas beskriver som utlösande för mobbningen är inte fiendebilden eller de 

”tester” barn och ungdomar utsätter varandra för. Det utlösande är istället det han kallar 

”förstärkning av beteende” (Pikas 1989). Detta, beskriver Pikas, är det skede där 

mobbarna triggar varandra att plåga offret fysiskt eller psykiskt. De förstärker varandras 

negativa beteende. Nästa form av dessa förstärkningar enligt författaren är det fenomen 

vi känner som grupptryck. Det är nu en mobbare skapas i grupp eftersom personen själv 

är rädd för att bli mobbad. Gruppens gemenskap och den roll ett barn får i gruppen blir 

dennes trygghet. Alla medlemmar ser offret och vet vilka konsekvenserna skulle bli om 

de föll utanför gruppens normer. Det intressanta och hemska i detta, är att offret ofta ser 

sin enda möjlighet att vara en del av gruppen genom att fortsätta vara den utsatta. Detta 

gör att offret hamnar i en ond spiral där även denne förstärker mobbarnas beteende. 

Detta samtidigt som mobbarna börjar känna en ström av skuldkänslor och tankar om det 

de gör är fel. De skaffar sig då anledningar för att fortsätta sitt beteende och triggar 

varandra än mer (Pikas 1989). 

 

Olweus beskriver hur mobbning ser ut i de olika årskurser han undersökt. Hans 

undersökning visar att andelen mobbade och utsatta elever minskar högre upp i 

årskurserna. Detta samtidigt som antalet personer som mobbar ökar. Detta kan, enligt 

Olweus ha sin grund i att den fysiska mobbningen minskar i takt med åldern och den 
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psykiska mobbningen blir vanligare. Han nämner även att det är klart att det fysiska 

våldet i till exempel högstadiet är mycket allvarligt i jämförelse med lågstadiet på grund 

av barnen och ungdomarnas större fysiska styrka. Författaren nämner även att den 

direkta mobbningen (fysiska inslag, glåpord, gester m.m.) är mycket vanligare hos 

pojkar än hos flickor. Flickor uppges istället använda sig utav mer indirekta metoder 

(ryktesspridning, förtal och manipulering av kamrater) (Olweus 1998). 

 

Olweus definierar mobbning som ”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 1998:4). Olweus går även helt ifrån den teori han anser som den 

vardagliga, det vill säga teorin om att mobbare egentligen är osäkra och svaga personer. 

Istället menar han att mobbare ofta är självsäkra och starka individer. Han nämner också 

att detta inte behöver vara signifikant för alla mobbare. Olweus presenterar också 

begreppet ”passiva mobbare” som han menar är de som inte själva tar initiativet till 

mobbningen utan ”bara följer med strömmen” (Olweus 1998:26). 

 

4.1.1 Sammanfattning 

De teorier som redovisats visar att det inte finns några bestämda faktorer för vem som 

mobbar och vem blir mobbad. Vem som mobbar och vem som blir mobbad bestäms 

efter de normer som formas när en grupp svetsas samman. Om någon då bryter dessa 

normer och på så sätt ses som något onormalt för dem inom gruppen kan denna person 

bli mobbad (Pikas 1989) 

 

Det förklaras även att mobbningen minskar högre upp i årskurserna samtidigt som 

andelen mobbare ökar. Även den psykiska mobbningen ökar medan den fysiska 

minskar. Fysisk mobbning (slag, sparkar, glåpord m.m.) ses även som vanligare för 

pojkar medan flickor oftare använder sig av en tystare version som bland annat 

innefattar ryktespridning och manipulering. En teori om att mobbare är självsäkra och 

starka individer och inte svaga och osäkra, som är den allmänna uppfattningen, 

redovisas också (Olweus 1998). 

 

De olika typer av mobbning vi kan sluta oss till finns enligt dessa teorier är således  

 

 Psykisk mobbning. Denna innefattar; utfrysning, blickar och suckar 
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 Verbal mobbning. Denna innefattar skällsord, rykten, smutskastning 

 Fysisk mobbning. Denna innefattar slag, knuffar, sparkar  

4.2 Lärarens agerande i klassrummet 

Jönsson och Rubinstein Reich (2009) skriver att läraren innehar en maktposition i 

klassrummet och i skolan och kan genom sitt agerande ofta påverka kamratrelationer. 

En lärares agerande kan under lektioner leda till att redan utsatta elever trycks ner ännu 

mer. Detta sker utan lärarens medvetenhet och ofta i en situation där läraren försöker 

förhindra just detta. Ett exempel är när idrottsläraren delar in klassen i lag inför ett 

sportmoment. Lärarens mål kan här vara att den utsatte eleven ska slippa det 

förnedrande i att bli vald sist. Lärarens handling motverkar just den situationen, men 

leder istället till höga jubel och firande i det lag som ”slipper” den utsatte eleven och 

mummel och utfrysning i det lag eleven hamnade i (Jönsson och Rubinstein Reich 

2009). 

 

Lärarens kroppsspråk, minspel eller liknande omedvetna handlingar kan uppfattas av 

klassen som signaler som stärker deras mobbningsbeteende. Detta kan enligt Jönsson 

och Rubinstein Reich (2009) ta sitt utryck i att läraren ignorerar en elev, medvetet eller 

omedvetet. Det kan även ske om lärarens skulle kritisera eleven med en blick eller gest. 

Även om kritiken är av samma natur när den förmedlas till alla elever kan det ske att 

särskilt utsatta elever upplever kritiken eller behandlingen, även om den är rättvis, som 

hårdare. Läraren sanktionerar då mobbning utan att vara medveten om detta.  

 

Håkansson och Sundberg (2012) skriver att det begås många misstag av lärare vilka 

leder till att konfliktsituationer skapas eller att de som redan finns förvärras. Exempel på 

dessa misstag kan enligt Håkansson och Sundberg vara favorisering av elever, att 

förminska allvaret i en konflikt, att ta parti för en sida istället för att medla mellan 

parterna eller att inte kartlägga de konfliktsituationer som uppstått.  

 

Shulman beskriver att lärares kunskaper minimalt bör innehålla: 

1. Generell pedagogisk kunskap. Som innehåller strategier och principer som gäller 

för upprätthållande av en bra stämning i klassrummet vilket överskrider den rena 

ämneskunskapen. 

2. Kunskap om läroplanen. Även kunskap om skolans uppbyggnad, organisation 

och läromedel. 
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3. Kunskap om pedagogiskens innehåll, vilket är lärarnas egen form av att förstå 

sin profession. 

4. Kunskap om skolans innehåll, som innebär allt från att styra klassrummet till hur 

kommunerna finansierar och skolans styrelsesätt samt hur olika skolor fungerar i 

olika miljöer med olika kulturer.  

Detta för att lärarens uppdrag består utav mer än att bara ge eleverna kunskap (Shulman 

2004). 

Hattie (2012) skriver att en av skolans uppgifter är att motivera, ge feedback och pusha 

de studenter som inte får denna hjälp hemma. För att kunna ge korrekt feedback menar 

Hattie att lärarna måste ha god kännedom om eleverna och hur de fungerar. Författaren 

beskriver också att konsekvenserna av korrekt feedback bland annat kan bli att eleverna 

lägger ner mer tid och energi på en uppgift eller ett moment.  Att elever gör fel i 

klassrummet ska enligt Hattie inte ses som ett misslyckande utan som en möjlighet att 

utvecklas. Dessa fel gör, att eleverna med rätt feedback från läraren, kan utvecklas och 

lära. För att en skola ska må bra, skriver Hattie, ska den ha en aura av att inte 

skuldbelägga och att klandra varandra, utan en aura som representerar en vilja att 

undersöka och lära sig av de fel som görs. Därför är det också viktigt att personalen lär 

sig av misstagen den gör. Lärare som vågar förändra sin undervisning när de märker att 

den inte fungerar lyckas bättre med sitt uppdrag att lära ut än de som endast accepterar 

det som ett misslyckande, menar (a.a.).  

 

4.3 Socialpsykologi i skolan 
En skolklass är enligt Thornberg (2004) en så kallad konkret grupp. Gruppens mål är 

bland annat att upprätthålla en trygghet eller att få varandra att känna sig värdefulla. I en 

grupp kan värden och attityder skilja sig gentemot en annan, liknande grupp, till 

exempel i två skolklasser på samma skola. Detta eftersom värderingar och attityder ser 

olika ut beroende på vilka sammanhang medlemmarna växt upp i.  

 

Inom skolan finns det olika grupper som en individ kan anse sig tillhöra eller inte 

tillhöra. Dessa kallas in- och utgrupper. En ingrupp kan i detta fall vara att en grupp 

består utav endast killar, individer med samma etniska tillhörighet eller en skolklass. 

Utgrupper kan då för en pojke vara en flickgrupp, eller för en viss elev kan det vara en 

parallellklass. Gruppmedlemmarna kommer att försöka skapa och behålla en positiv 
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identitet i sin ingrupp genom favorisering av denna på bekostnad av utgrupperna. 

Favoriseringen på bekostnad av utgrupper kan enligt författarem leda till att dessa 

utgrupper betraktas negativt. Detta i samband med att olika grupper efterlever olika 

normer kan leda till grupptryck och trakasserier mot elever som tillhör en av dessa 

utgrupper som anses avvikande (Thornberg 2004).   

 

Thornberg skriver vidare att detta beteende kan bero på att gruppen ibland vill straffa 

den som bryter normerna som upprätthåller gruppen. Det kan också bero på att 

mobbaren vill få bekräftelse från gruppen eftersom den känner sig tillhöra en ingrupp. 

Anledningen kan även vara att gruppen vill exkludera en medlem i den aktuella 

ingruppen eftersom de anser individen vara avvikande och därmed passar in i en 

föraktad utgrupp (2004). Stämplingsteori är enligt Nilsson grunden för avvikande 

beteende. Det är enligt författaren inte personens personlighetsegenskaper som leder till 

ett utanförskap. Istället är det när andra individer eller grupper tolkar personens 

handlingar och egenskaper och samtidigt jämför dem med vissa normer (1996). 

 

Inom grupper, skriver Nilsson, finns det roller (1996). För dessa finns en teori som går 

ut på att förklara individers handlande i grupper utifrån den roll de har. Två begrepp 

som är centrala i detta är rollkrav och rollkonflikt. Rollkonflikt innebär i detta fall att en 

individ upplever förväntningarna som motsägelsefulla gentemot individens egna 

värderingar. I förhållande till mobbning kan detta jämföras med en person som är 

motståndare till mobbning och därför går ur gruppen och ställer sig på den mobbades 

sida. På samma sätt kan begreppet oklarhet i rollen, som Nilsson beskriver vara att 

individen är osäker på rollens utformning, vara en utlösande mobbningsfaktor då 

individen helt misstolkar sin roll och därigenom mobbar. 

 

Rollkrav innebär att en individ som förväntas utföra ett visst beteende av en grupp som 

har en uppfattning av dennes roll, får ett förväntanstryck på sig. Individen kan då, utan 

att dela gruppens uppfattning om den egna rollen, bli påverkad att utföra vissa 

handlingar. Vidare skriver Nilsson (1996) att individer i möten med varandra försöker 

göra goda intryck eller höja sin status. Detta för att försöka få andra att acceptera den 

bild av individen som hon upprätthåller. 
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5 Tidigare forskning 
 

Forskning över hur blivande lärare ser på mobbning och hur de ser på mobbning som ett 

innehåll i sin utbildning är begränsad. En del forskning finns förvisso som behandlar 

blivande lärares syn på mobbning. Detta har lett till att jag varit tvungen att lita till en 

forskning som saknar det djup jag skulle föredra. Detta leder till en del av den tidigare 

forskningen  Det finns även undersökningar som behandlar lärarens första tid i yrket 

och de problem som de stöter på. Jag redogör nedan för den knapphändiga forskning 

som finns angående blivande lärare och mobbningsscenarier. Även den forskning som 

behandlar en lärares första tid i klassrummet och den maktposition som läraren innehar 

redogör jag för i detta kapitel. 

 

5.1 Lärarstudenters respons till mobbningsscenarier 

Bauman och Del Rio från 2006 undersöker vilka tankar blivande lärare vid ett 

universitet i Arizona, USA, har angående mobbningssituationer. Med hjälp av enkäter 

med vinjetter innehållande mobbningsscenarier undersöker de hur 82 blivande lärare ser 

på mobbning och situationer med mobbning inblandad. Blivande lärares reagerar 

framför allt, enligt Bauman och Del Rio, på det som kallas fysisk mobbning som 

innebär knuffar, slag och liknande. De kom fram till att fysisk mobbning togs på större 

allvar och skulle resulterat i allvarligare handlingar av de blivande lärarna än vad till 

exempel mobbning genom uteslutning skulle gjort. Bauman och Del Rio kommer även 

fram till att även om blivande lärare ser väldigt allvarligt på mobbning så har de inga 

direkta idéer angående hur de ska agera mot mobbning i skolan (2006). Även Kahn, 

Jones och Wieland (2012) undersöker hur blivande lärare vid ett universitetet i 

mellanvästern, USA, hanterar och reagerar på mobbning. De fokuserar på lärarstudenter 

som ännu inte fått några praktiska erfarenheter i sin utbildning. Även här framkommer 

det att sannolikheten är större för att blivande lärare ska reagera vid uppenbar och 

våldsam mobbning än vid den tysta och diskreta mobbningen. Enligt undersökningen 

ser blivande lärare mer allvarligt på den uppenbara och aggressiva mobbningen än vad 

de gör på den diskreta och indirekta mobbningen. Kahn m.fl. får även fram att 

handlande studenter inte alltid såg den relationsartade mobbningen som ett problem 

(2012).  
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5.2 Blivande lärare om förberedelsen för läraryrket 

Lööf (2010) undersöker hur lärare och skolpersonal ser på mobbning samt hur blivande 

studenter förbereds på detta i lärarutbildningen. Studien visar att de intervjuade 

studenterna vill ha mer fokus på mobbning i sin utbildning eftersom de inte känner sig 

föreberedda på de situationer som kan uppstå i läraryrket. De säger sig också vilja ha 

mer praktisk utbildning inom ämnet mobbning (Lööf 2010). Studenterna upplever det 

som en utmaning att få sitt framtida lärarlag att arbeta mot samma mål gällande 

mobbning och nämner även att mobbningsutbildning för blivande lärare vore att 

föredra. En annan som studerat hur blivande lärare ser på utmaningar inom läraryrket är 

Rosanna Silander (2012). I sitt självständiga arbete vid GIH (Gymnastik- och 

idrottshögskolan) kommer hon bland annat fram till att majoriteten av de tillfrågade 

blivande idrottslärarna inte känner sig förberedda på att hantera konfliktsituationer som 

kan uppkomma samt att skydda varje elev från kränkningar och mobbning.  

 

5.3 Lärarens anti-mobbningsuppdrag 

Kathleen P. Allen (2010) finner att forskningen visar på ett samband mellan lärarens 

beteende i klassrummet och mobbning. Om läraren är strukturerad, saklig, behandlar 

inlärnings- och beteende-problematik på ett positivt och utbildningssakligt vis leder 

detta till mindre risk för mobbning och konfliktsituationer. Hur blivande lärare ser på 

mobbningssituationer i korridorer och andra skolområden undersöker Barbara Garii 

(2012). Hennes undersökning visar att de blivande lärarna ofta var säkra på hur de 

skulle reagera på fysisk och verbal mobbning när de befann sig i klassrummet. När de 

sedan hamnade i liknande situationer på skolans allmänna platser (matsal, korridorer, 

rastplats m.m.) så kände de sig osäkra, obekväma och visste inte alltid hur de skulle 

handskas med situationen utan väntade ofta på en från den ordinarie personalen som 

kunde ingripa (Garii 2012).  

 

Arja Paulin (2007) har i sin avhandling undersökt de problem som nyexaminerade 

lärare stöter på under sina första yrkesår. Undersökningen visar bland annat att det som 

nyexaminerade lärare är mest oroade över är deras egen sociala kompetens och hur de 

ska klara av relationen till eleverna.  

 

Frisén, Hasselblad och Holmqvist (2012) har undersökt vad som får mobbning att 

upphöra. De finner att av de 205 före detta mobboffer som ingick i studien så anser 
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endast 25 procent att mobbningen upphörde efter att skolpersonal (lärare, rektor, kurator 

m.m.) ingripit.  

 

Gleason (2011) har vilken olika typ av mobbning lärare och skolpersonal anser finnas 

samt var de anser att mobbning sker. Intervjupersonerna svarade bland annat att elever 

på gymnasienivå inte tar till fysiskt våld i sin mobbning i samma grad som 

högstadieelever utan väljer istället den verbala mobbningen för att uppnå sina mål. De 

tillfrågade beskrev även att mobbning oftast sker på platser där personal och ansvariga 

har väldigt svårt att kontrollera eleverna. Duschrummen var bland det vanligaste svaret 

tillsammans med korridoren. Även problem med kommunikationen mellan personal 

togs upp som en orsak till att mobbning kan frodas.  

 

5.4 Lärarens position som makthavare i klassrummet 
I sin avhandling från 2008 skriver Gunilla Granath om hur läraren använder sig av 

utvecklingssamtal och loggböcker för att med hjälp av sin position genomföra 

disciplinerade åtgärder. I sin utvärdering av utvecklingssamtal kommer författaren bland 

annat fram till att läraren använder sig av sin maktposition för att få till stånd de 

förändringar denne anser nödvändiga. Detta görs genom att under utvecklingssamtalet 

lyfta fram det som läraren vill utveckla hos eleven när föräldrarna är närvarande. 

Lärarens mål är då att få över föräldern på lärarens ”sida” för att nå en förbättring hos 

eleven. Denna metod kan även få bakslag som att föräldern tar elevens ”sida” och på så 

sätt strandar förhandlingarna. Granaths forskning visar även att lärare inte är rädda för 

att använda sin position som maktfaktor vid exempelvis utvecklingssamtal även om de 

inte gärna gör detta öppet inför föräldrarna eller mot eleverna i klassrummet.  

 

Lärares uppfattningar om lärarmobbning mot elever undersöktes av Osterman och 

Zerillo (2011). Med sin undersökning kommer de fram till att lärarna ser väldigt 

allvarligt på mobbning mellan lärare och elev. Sarkasm, öknamn och svordomar togs 

upp som situationer typiska för en lärares missbruk av sin ställning. Det framkom även i 

studien att lärare med hög ansvarsskyldighet såg det som en självklarhet att en lärares 

position i skolan medförde makt som absolut kunde skada elever. Lärare som däremot 

hade låg medvetenhet om mobbning hade inte uppfattningen att dessa ageranden kunde 

skada eleverna. Istället antydde dessa lärare att det var ett sätt för dem att bland annat nå 

undervisningsmålen. 
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5.5 Sammanfattning 

Genomgången av studierna visar att blivande lärare reagerar på synlig mobbning. 

Fysisk och verbal mobbning tas på större allvar av blivande lärare än den tysta 

mobbningen. Forskningen visar vidare att blivande lärare anser att det i deras utbildning 

hade varit bra med undervisning i mobbningshantering. Det visas även att blivande 

idrottslärare inte kände sig förberedda på att hantera konfliktsituationer som kan 

uppkomma.  

 

Forskning angående hur lärarens uppdrag i förhållande till mobbning fungerar visar att 

en lärare som bland annat är saklig och strukturerad löper mindre risk att konflikt- och 

mobbningssituationer uppstår. Om dessa situationer skulle uppstå i klassrummet så visar 

en studie att blivande lärare känner sig säkra på hur de ska hanteras. Om de däremot 

skulle uppstå i skolans allmänna utrymmen kände de sig inte lika säkra utan inväntade 

ordinarie personal istället för att ingripa. Forskningen visar även att skolpersonal anser 

att mobbning oftast uppstår där de har svårt att få kontroll över situationen. De nämner 

bland annat duschrummen och korridorerna. Personalen nämner även att mobbningens 

utförande skiljer sig mellan årskurserna där fysiskt våld sker i större utsträckning på 

högstadiet medan det på gymnasiet är vanligare med verbal eller relationsartad 

mobbning.  

 

Forskning som rör lärarens maktposition visar att läraren gärna tar till utvecklingssamtal 

och loggböcker för att genomföra disciplinära åtgärder som läraren anser behövs för 

eleven. En studie visade även att lärare ser ytterst allvarligt på mobbning som sker från 

lärare till elev. Studien visade att lärarna som var medvetna om sin maktposition och 

medvetna om mobbning var mycket medvetna om att de var i en maktposition där deras 

handlade kan få konsekvenser.  
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6 Metod 
 

Följande avsnitt presenterar det tillvägagångssätt med vilket min empiriska 

undersökning genomförts. Valet av metodansats motiveras, arbetsprocessen beskrivs 

och relevanta forskningsetiska ställningstaganden presenteras.  

 

6.1 Val av metod 

För att genomföra studien har både en kvalitativ och en kvantitativ ansats valts. Den 

kvalitativa ansatsen är i undersökningen dominerande eftersom den tar sin utgångspunkt 

i deltagarnas reaktioner och föreställningar (Bryman 2001). Den kvantitativa 

forskningen som är inriktad på specifika faktorer, vilket i denna undersökning är en 

mätning, har en mindre roll. Studien kommer, trots sin övervägande kvalitativa hållning, 

att ha ett deduktivt synsätt eftersom ingen egen teori kommer genereras utan den valda 

teorierna kommer att prövas.  

 

Studien använder sig utav ett arbetssätt som medför att den insamlade data som finns 

kommer att analyseras i etapper innan insamlingsprocessen är färdigställd. Eftersom 

tidsbristen är påtaglig för undersökningen valdes denna arbetsmetod.  

 

6.2 Intervjuer och enkäter 
Intervjuer och enkäter ansågs vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att uppnå 

studiens syfte. Detta för att få möjlighet att skapa en bild av vad majoriteten anser sig ha 

kunnat tillägnat sig för kunskaper samtidigt som det gjorde det möjligt att gå  inpå 

djupet med de erfarenheter som deltagarna tagit del av under sin utbildning. 

Eftersom intervjuernas syfte var att upptäcka hur respondenterna resonerar kring 

frågeställningar gjordes valet att genomföra kvalitativa intervjuer (Trost 2010). Eftersom 

intervjufrågorna inte har några fasta svarsalternativ var strukturen låg vilket 

möjliggjorde stor variation i deltagarnas svar. I linje med Brymans (2001) tankar om 

semi-strukturerade intervjuer var frågorna i intervjuguiden, (se Bilaga A), uppdelade 

under olika teman vilka inte behövde följa någon bestämd ordning under intervjun. 

Temana och frågorna ställdes istället i en ordning som var logisk i förhållande till 

respondentens svar och samtalets gång. 

 

Enkäten (Bilaga B) representerar här den kvantitativa ansatsen av undersökingen. Enkät 

som undersökningsmetod är enligt Bryman (2001) effektivt i de avseende att de är; 
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snabba att administrera, kan anpassas efter respondentens behov samt att 

”intervjuareffekten” inte påverkar insamlingen. (Det vill säga den påverkan som 

intervjuaren kan ha respondenten.) (Bryman 2001). Denna fördel är dock liten eftersom 

forskning visat på att just intervjuareffekten inte beror på intervjuaren utan på att 

respondenten har en tendens att försöka ge en positiv bild av sig själv (Bryman 2001). 

Nackdelen med en enkätundersökning är, bland annat, att respondenten inte får 

möjlighet att få svar på funderingar eller få hjälp när de svarar på enkätens frågor. 

Därför är det otroligt viktigt att frågorna som ställs är klara och tydliga. Ett annat 

problem med enkätundersökningar är det bortfall som oftast sker. Med detta menas att 

enkäter visserligen skickas ut till ett visst urval, men att inte alla besvaras eftersom 

respondenterna inte känner samma ansvar för undersökningen som vid exempelvis en 

intervju. För att minska detta bortfall för undersökningen bifogades en presentation av 

undersökningen och dess natur för att ge respondenten en bild av vad han deltar i. Detta 

gjordes, samtidigt som enkäten gjordes så kort och koncis som möjligt, med en 

förhoppning om att minska bortfallet (Bryman 2001).  

 

6.3 Utformning av intervjuguide och enkät 

Utformingen av studiens intervjuguide utgick från Bryman (2001) och hans hypoteser 

rörande kvalitativa och kvantitativa uppsatsansatser. Det var viktigt att med hjälp av 

intervjuguiden nå fram till respondenternas upplevelser av sin värld inom ramen för 

studiens frågeställningar vilket även Bryman (2001) beskriver som en viktig del. 

Intervjuguiden innehåller flera frågor som ska hjälpa till att besvara undersökningens 

frågeställningar. Eftersom frågorna inte var direkta eller ledande var de inte till hinder 

för respondentens möjlighet att visa på olika synsätt och idéer. Frågorna formulerades 

på ett sätt som skulle minska risken för misstolkning och istället leda till ett flyt i 

intervjun. Även språket utformades efter detta. 

 

Enkätens utformning grundar sig även den i Brymans (2001) anvisningar. Bryman 

nämner bland annat att layouten är viktig för att öka intresset för undersökningen och 

därmed minska bortfallet av inkomna svar. Enkäten gjordes därför som en 

webbundersökning vilket också minskar respondentens arbetesbörda i det fallet att hon 

inte behöver skicka något tillbaka i pappersform utan kan besvara enkäten online. 

Eftersom enkäten var webbaserad kunde jag utforma presentationen så risken för att 
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missa frågor eller risken för att missuppfatta anvisningar (t.ex. ”fortsätt till fråga fem”) 

blev minimal.  

6.4 Urval 
I studiens intervjuer deltog studerande på lärarprogrammet och kravet var att dessa 

studenter skulle ha läst fyra eller fler terminer vid lärarutbildningen och fortfarande vara 

verksamma i sin utbildning. Detta ledde då till ett icke-sannolikhetsurval (Bryman 

2001) vilket innebär att alla individer som passar in i undersökningen inte har en chans 

att bli tillfrågade. Av de tillfrågade var tre av respondenternas utbildning inriktad på 

ämnet Idrott och Hälsa och tre av respondenternas utbildning inriktad på teoretiska 

ämnen. Undersökningens tids- och resursbegränsning medförde att endast studenter vid 

Linneuniversitetet i Växjö, vilket enligt Bryman (2001) medförde att ett 

bekvämlighetsurval gjordes. Medvetet var att respondenternas olika inriktningar för att 

deras olika erfarenheter har relevans för undersökningens frågeställningar. Den 

kvalitativa delen av studien hade inte för avsikt att ta fasta på generella slutstatser. 

Istället skulle den ge en fördjupad bild av respondenternas erfarenheter i förhållande till 

studiens frågeställningar och syfte.  

 

Enkätundersökningens deltagare bestod utav lärarstudenter som läst minst fyra terminer 

på lärarutbildningen och fortfarande var verksamma studenter. Eftersom endast 

studenter i Växjö tillfrågades, återigen på grund av tids- och resursbegränsning, ledde 

även detta till ett bekvämlighetsurval. Studiens kvantitativa del hade som syfte att leda 

till generella slutsatser rörande studiens syfte och frågeställningar.  

 

6.5 Tillvägagångssätt 
Innan intervjuerna genomfördes studerades tidigare forskning, både nationell och 

internationell inom studiens valda område. Detta i enlighet med Patel och Davidsons 

(2011) tankar om betydelsen av att forskaren har kunskaper om ämnet samt är förberedd 

innan intervjuerna genomförs. Endast en liten del av forskningen som studerades hade 

direkt koppling till studiens frågeställningar. Övrig studerad forskning hade koppling till 

studien genom att den behandlat nyexaminerade lärare och deras första intryck av sitt 

yrke. Även forskning som bygger på hur blivande lärare känner inför sitt kommande 

yrke och forskning om begreppet mobbning studerades. Intervjuguiden utformades först 

efter att denna tidigare forskning studerats för att skapa en bra grund för intervjuaren att 

stå på. Efter att intervjuguiden var färdigställd genomfördes en pilotintervju med en 
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lärarstudent för att undersöka hur väl intervjuguiden fungerade som underlag, samt för 

att ge mig som intervjuade erfarenhet och trygghet i frågorna.  

Respondenterna kontaktades först genom mejl. Efter att jag tagit kontakt med sex 

stycken lärarstudenter och samtliga förklarat att de ville medverka bestämdes tid och 

plats för var intervju. Platsen för intervjuerna bestämdes efter samtal med 

respondenterna för att dessa skulle få en möjlighet att påverka samtalet och på så sätt 

känna sig trygga inför intervjun vilket leder till bättre grund för ett givande samtal 

(Trost 2010). För att kunna genomföra en så kvalitativ intervju som möjligt och få 

möjlighet att noggrant lyssna på hur, och inte bara vad, respondenterna svarade på 

frågorna spelades intervjuerna även in (Bryman 2001). Längden på intervjuerna var 

ungefär 30-40min.  

 

Enkäten skickades ut till studenterna via mail och var helt digitaliserade. I mailet fanns 

en kort beskrivning över syftet med enkäten och vikten av deras deltagande. De svarade 

sedan på undersökningen via internet. Mailet skickades ut till 220 personer varav 101 

svar inkom. Svaren var digitalt sammanräknade och hämtades av mig via internet. Jag 

bifogade ingen information om sista svarsdag. Detta eftersom enkäten var digital och på 

så sätt inte behövde hämtas in för att bearbetas någon längre tid av mig.  

 

6.6 Reliabilitet och validitet  
Enligt Bryman (2001) är validitet att ifrågasätta om studiens mätinstrument som 

utformats för att genomföra syftet och besvara frågeställningarna gör just detta.  

Reliabilitet å andra sidan handlar om att de mått en undersökning ger på ett begrepp är 

pålitliga.  

 

Eftersom enkäten i undersökningen behandlar frågor där respondenternas svar kan skifta 

från en tidpunkt till en annan är reliabilitet i förhållande till kvantitativa metoder inte 

aktuell. Stabilitet, som är en av faktorerna i bedömningen av reliabiliteten, går förlorad 

eftersom respondenterna under perioden mellan de möjliga undersökningarna kan ha 

fått fortbildning, nya insikter eller ny kunskap som de inte fått vid tidpunkten för den 

första undersökningen. Patel och Davidson menar att reliabiliteten av denna anledning 

inte behöver vara låg, endast att den är svår att mäta (2011).  
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Enligt Trost (2010) innebär reliabilitet att om undersökningen genomförs på samma sätt 

en gång till så ska resultatet bli det samma. Detta gäller inte för en kvalitativ studie. 

Reliabilitet är i förhållande till en kvalitativ studie även att undersökningen inte ska 

påverkas av chansartade händelser. Istället ska varje intervju fortgå på samma sätt och 

intervjueraren ska ställa frågorna på samma sätt vid alla tillfällen för att inte påverka 

svaren. Detta menar Trost (2010) blir problematiskt vid intervjuer eftersom människan i 

sin natur är föränderlig och tar till sig från sin omgivning och sina erfarenheter och på så 

sätt förändrar våra föreställningar. Eftersom användandet av semi-strukturerade 

intervjuer i studien ledde till att ordningsföljd för frågor och följdfrågor ändrades kan 

tillförlitlighet för studien minskats vilket ska beaktas.  

 

När informationen från transkriberingarna av intervjuerna togs fram fanns en 

medvetenhet och reflektion över hanteringen. Patel och Davidson (2011) menar att var 

kvalitativ forskningsprocess är unik och att det därför inte går att fastställa några regler 

för att garantera validitet. I denna studie har däremot ett fenomen undersökts av både en 

kvalitativ och en kvantitativ metod. Resultatet skiljer sig endast litet vilket jag anser 

tyda på att studien bör vara valid. Även intervjuguiden, som togs fram med hjälp av 

frågeställningarna, bidrar till en valid studie eftersom frågeställningarna är grundade i 

tidigare forskning.  

 

6.7 Bearbetning av data 
Transkriberingen av varje intervju började fortast möjligt efter det att intervjun var 

genomförd. Detta på grund av den tidskrävande process vilken kunde lett till en stor 

arbetsbörda om intervjuerna skulle transkriberats samtidigt (Bryman 2001). De färdiga 

transkriberingarna lästes sedan igenom flertalet gånger för att skapa en 

helhetsförståelse. Nyckelord och fraser som var gemensamma för alla intervjuerna och 

relevanta för frågeställningarna ringades in och kopplades samman för att underlätta 

kodningen av materialet. Detta var av stor vikt eftersom den metod för analys som 

användes ledde till att materialet analyserades under tiden som insamlingen pågick. För 

att minska risken för öka resultatpresentationen, användes citat från intervjuerna och 

enkäterna. Texten görs mer levande med en blandning av citat och textmassa vilket 

leder till att läsaren enligt Patel och Davidson (2011) då själv får en möjlighet att avgöra 

trovärdigheten. 
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6.8 Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska ställningstaganden jag gjorde innan intervjuerna och enkäter följer 

de fyra som både Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2001) tar upp granskades. De 

fyra kraven är:  

 Informationskravet: Respondenterna till enkäten och intervjuerna underrättades 

om studiens syfte samt villkoret för deras deltagande. Bland annat att 

undersökningen var helt frivillig samt att de när som fick avbryta 

undersökningen. Detta i samstämmighet med Vetenskapsrådet (2002). Det 

förklarades även vilka moment som ingick i både intervju och 

undersökningsprocessen.  

 Samtyckeskravet: Deltagarna har bestämmanderätt över sin egen medverkan i 

undersökningen. Bland annat fick respondenterna frågan om de godkände att 

intervjun spelades in både när tiden för intervjun bestämdes och precis innan 

intervjun skulle börja. De blev återigen underrättade om att de när de så ville 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan utan att någon förklaring behövdes 

eller att det skulle få några konsekvenser för dem. 

 Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om respondenterna behandlades på ett 

sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. 

Undersökningsdeltagarnas riktiga namn finns inte i texten utan är alla fingerade.  

Enkäten utformades så att den besvarades helt anonymt, utan att jag kan ta del 

av några personuppgifter. Svaren redovisades för mig som färdiga tabeller. På 

grund av detta finns inga uppgifter angående kön, ålder eller personuppgifter att 

tillgå. De uppgifter som finns om respondenterna som framkommit under 

intervjuerna har alla varit skyddade med lösenord. Det har inte heller i 

transkriberingsprocessesen noterats några uppgifter om respondenternas 

identitet.  

 Nyttjandekravet: Respondenterna blev även informerade om att de uppgifter 

som samlats in under intervjuerna endast används i den aktuella studien. 
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7 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenterar jag resultat och analys. Resultat från både intervjuer och 

enkätundersökningen bakas samman för att skapa en helhetsbild. Först kommer de 

intervjuades syn på begreppet mobbning att redovisas för att sedan analyseras. Detta 

eftersom enkäten inte innehöll frågon om hur studenterna ser på begreppet. Därefter 

kommer resultat och analys för hur de intervjuade och enkätdeltagarna ser på sin 

utbildning på universitetet i relation till mobbning att presenteras. Sist presenteras om 

och hur de har upplevt mobbning under sin VFU och hur de kände inför dessa 

situationer. 

 

7.1 Blivande lärares syn på begreppet mobbning 
Respondenterna har mycket lika uppfattningar om vad mobbning är och hur det 

definieras. Även om deras exakta definitioner skiljer sig åt är de överrens om att 

mobbning är trakasserier mot en eller flera personer som sker över en viss tid. En av 

respondenterana nämner även att hon känner att det idag gått inflation i begreppet 

mobbning.  

 

[...] känner man sig mobbad så är man mobbad. Samtidigt kan jag höra på mina 

barn när pratar, min dotter som går i åk1 [sa en gång] 

- ”Anna och jag vi blev mobbade av Kajsa.” [dottern]  

- ”Jaha vad hände då?” [respondenten] 

- ”Ja då var hon dum.” [dottern]  

- ”Jamen då mobbade hon väl inte? Ni var ju två och hon en.” [respondenten] 

Alltså, alltså, det har gått inflation kan jag känna i mobbning. 

 

Respondenterna nämner även att mobbning inte bara är fysisk eller psykisk. Det kan 

vara båda delarna en av dem, eller andra saker. Om någon form av trakasserier sker över 

tid är det mobbning. När respondenterna blir tillfrågade om vilka olika sorters 

mobbning de anser finns förklarar en av dem att verbal psykisk mobbning är vanligast.  

 

Killar är väl lite mer fysiska av sig kanske om man säger så. Sen tjejer upplever 

jag är väl lite mer, eh, man pratar bakom ryggen att man kommenterar kläder och 

sånt och fryser ut varandra. 

 

Respondenterna nämner även att den fysiska mobbningen var mycket vanligare förr 

även om den finns även idag. Idag är internetmobbning, verbal mobbning och 

utfrysning vanligare på högstadiet och gymnasiet anser de. Respondenterna upplevde 

det som svårt att kategorisera mobbning i olika sorter. Många av dem ansåg att 
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mobbningssituation inte kunde beskrivas med ett begrepp utan att det innehöll många 

delar. Enligt de tillfrågade är den fysiska mobbningen fortfarande en av dessa delar. De 

nämner däremot att den verbala mobbningen och internetmobbningen har vuxit enormt 

under de senaste åren. En av respondenterna förklarar det med att lärarna är mer ”på” 

eleverna idag vilket leder till att den fysiska mobbningen minskar i skolan. Detta är 

anledningen till att internetmobbning, verbal mobbning och psykisk mobbning 

dominerar menar respondenten. En av respondenterna nämner även den relationsartade 

mobbningen. Personen nämner då utfrysning som ett exempel på mobbning.  

 

Gällande de som utsätts för mobbningen, offren, så är respondenterna delvis överrens 

om vad som bidrar till att någon blir mobbad. Några av deras uppfattningar är att det 

inte finns några generella drag som bidrar till att en person utsätts för mobbning. Istället 

anser de att mobbningen oftast beror på att en person skiljer sig något från gruppen i 

övrigt. Detta kan vara genom klädstil, etnicitet, kön, om man är tystlåten eller liknande. 

Gruppen ser då personen som annorlunda och ett hot mot gruppen vilket leder till 

mobbning. Det framkommer även att många anser att de tysta, ambitiösa och 

tillbakadragna eleverna är de som oftast blir mobbade. En av respondenterna nämner 

även att en person som är utåtriktad och säger vad han tycker och tänker också kan bli 

mobbad av just denna anledning. En teori framlades om att de som blir mobbade i 

högstadiet och gymnasiet är samma elever som blivit mobbade tidigare i skolan. 

Eftersom de blivit mobbade tidigare i skolan var de mer mottagliga för mobbning och 

ett lättare byte för mobbarna ansåg respondenten.  

 

[…] är inte första gången de blir mobbade. […] Jag är inte säker men det känns 

som om det ofta är elever som haft problem med det tidigare. 

 

När det gäller förövaren nämner respondenterna att det finns många olika varianter. De 

flesta respondenter ansåg att mobbare var starka utåt. Men de trodde att mobbaren 

inombords är en osäker människa som mår dåligt. En av respondenterna förklarar varför 

han anser detta när han nämner att han visserligen inte läst sig till sina slutsatser men 

ändå kan dra slutsatsen efter de upplevelser och erfarenheter denne varit med om. Både 

under sin egen skoltid och under VFU:n. Mobbaren beskrivs av en respondent som en 

människa som är väldigt osäker på sig själv. Respondenten nämner att det under tiden 

för exempelvis högstadiet pågår en rollsökning för alla elever där de söker efter sin 

plats. Mobbaren söker efter sin plats genom att trycka ner andra. De tillfrågade nämner 
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även att mobbaren ofta har en stor makt i en grupp. Mobbaren bibehåller då sin makt 

genom att mobba. Övriga i gruppen ser även upp till denna individ fär att de inte själva 

vill hamna utanför gruppen. De ansluter då som mobbare menar respondenten. En annan 

av de intervjuade nämner att mobbare även kan vara ”ganska långt ner i rangordningen” 

och därför mobbar för att försöka hävda sig. De riktar enligt respondenten då in sig på 

en individ som är ännu lägre ner än dem själva för att få uppmärksamhet av de på övre 

halvan. Respondenten tror även att det är vanligare med fysisk mobbning i dessa fall 

medan de elever som anses populära mer använder sig utav utfrysning eller liknande i 

sin mobbning. En annan av de tillfrågade är inne på samma spår men lägger också till 

att de som mobbar har ett behov av att synas eftersom detta behov inte uppfylls i 

hemmet.  

 

Lärarens roll i förhållande till mobbning 

Gällande vilken roll lärarna har i förhållande till mobbning är respondenterna överrens 

om att det ingår i en lärares uppdrag att bekämpa mobbning. En av de tillfrågade tar 

fram skolplikten som ett argument på frågan varför det ingår i lärarens uppdrag. 

 

Därför att barnen har skolplikt, dom kan inte välja att vara någon annanstans. 

Och på en arbetsplats är det ju chefen som ska se till att det inte sker nån 

mobbning […] Och vi är ju liksom barnens chefer och ska se till att det inte finns 

nån mobbning och. Ja det är verkligen så att föräldrarna inte kan göra nånting när 

barnen är i skolan. 

 

Flera av de andra respondenterna nämner också skolplikten och att barnen tillbringar 

väldigt stor del av sin tid i skolan som ett skäl till att läraren ska bekämpa mobbning. 

Några av dem nämner även att läraren inte ska ha allt ansvar för 

mobbningsbekämpningen. De är överrens om att läraren inte kan blunda för problemet 

utan måste våga agera. Sen ska de ta hjälp av eller skicka det vidare till rektor, kurator 

eller liknande menar respondenterna. Endast en av de tillfrågade nämner att läraren ska 

bekämpa mobbning eftersom det står i läroplanen att alla som verkar i skolan ska 

motverka alla former av kränkande behandling.  

 

Respondenterna fick även fundera över hur lärarens agerande kan påverka 

mobbningssituationen i och med maktförhållandet mellan elever och lärare. De nämner 

att lärarna är förebilder och måste verka därefter. Genom att ha en nolltolerans mot 

mobbning i klassrummet lär sig även eleverna att stå upp emot kränkande behandling. 
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En av respondenterna säger samtidigt att det gäller för läraren att vara försiktig och inte 

trampa någon på tårna. Att gå försiktigt fram samtidigt som läraren måste agera vid 

mobbning är en balansgång enligt den intervjuade. Några av respondenterna nämner 

även att läraren i klassrummet måste vara försiktig för att inte hänga ut elever inför 

gruppen. Respondenterna nämner att det viktigaste är att vara ett stöd för eleverna och 

att visa det så de vågar prata med läraren om problem som uppstår.  

 

7.1.1 Analys  

 
Synen på begreppet mobbning 

De flesta respondenter har lika definitioner som säger att mobbning är kränkande 

behandling mot någon under en tid. Deras definitioner påminner mycket om de som 

Heineman (1987), Pikas (1989) och Olweus (1998) presenterar. Precis som dessa tre så 

nämner även respondenterna att mobbning kan vara både fysisk, verbal och psykisk. 

Pikas (1989) skriver att mobbning uppstår i ”förstärkningen av beteendet”. Även några 

av respondenterna nämner detta som en del av mobbningen när en större grupp vänder 

sig mot en individ och triggas av varandra. Av de intervjuade är det ingen som delar 

Olweus (1998) teori om att mobbare egentligen är starka och självständiga individer. De 

anser istället att en mobbare endast är stark och självsäker på utsidan men inombords 

mår personen mycket dåligt och ofta har det svårt hemma eller i skolan. Angående vilka 

som mobbar säger Pikas (1989) att vem som mobbas och vem som blir mobbad bestäms 

utifrån vilka normer den gällande gruppen sällar sig till. Detta är även en teori som 

några av respondenterna förhåller sig till då de säger att vem som mobbas och vem som 

mobbar ofta är en tillfällighet eller beror på att den mobbade avviker från den stora 

gruppen på något sätt. De tillfrågade studenterna nämner även att den som mobbar ofta 

har ett behov av att synas eller att upprätthålla en fasad. Detta är inget som 

respondenterna grundar i några teorier de fått genom studier.  

 

Lärarens agerande mot mobbning 

Angående lärarens agerande i klassrummet så pekar Jönsson och Rubinstein Reich på 

att den maktposition som en lärare innehar kan påverka mobbningssituationer utan 

dennes medvetenhet. Även respondenterna är inne på denna linje då de nämner att 

läraren är en förebild för eleverna och därför måste handla med stor försiktighet i 

klassrummet vid mobbningssituationer för att inte förvärra läget. Jönsson och 

Rubinstein Reich (2009) skriver även att kritik från en lärare kan missuppfattas av en 
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mobbad elev som personkritik även om denna var befogad. De menar därför att läraren 

måste ha god kännedom till sina elever och deras relationer sinsemellan. Detta samtidigt 

som läraren ska vara en person med auktoritet. Även respondenterna nämner detta som 

ett problem och lyfter då fram vikten av att vara en uppmärksam lärare och samtidigt en 

förebild, både socialt och kunskapsmässigt.   

 

7.2 Lärarutbildningen och studenternas föreberedelse för mobbning  
Enkätundersökningen visar att en stor andel, 30 procent, antingen inte minns eller anser 

att det inte funnits någon utbildning i relation till mobbning inom AOU:n eller UVK:n. 

Detta samtidigt som ungefär hälften anser att det funnits lite utbildning i mobbning 

(Diagram 1). Enkätsvaren visar även att av de som läst Idrott och Hälsa eller de 

estetiska ämnena har 47 procent haft någon form av mobbningsundervisning inom sin 

ämnesutbildning. Detta samtidigt som endast 17 procent av de som läst ett teoretiskt 

ämne anser att det funnits i deras utbildning.  

 

Diagram 1 

Diagrammet visar enkätens svar på om 

respondenterna haft någon utbildning om 

mobbning i AOU:n eller UVK:n 

 

 

 

 

 

Svaren från de intervjuade är lite skiftande om hur undervisningen på universitetet gått 

till gällande mobbning. Ofta berättas det att undervisningen var väldigt knapphändig. 

Flera av de intervjuade som säger att det funnits utbildning inom mobbning menar att 

det endast funnits ett fåtal föreläsningar eller seminarier som berört ämnet mobbning. 

Det nämns även att den undervisning som funnits mest behandlat att varje fall om 

mobbning är olika och därför måste hanteras olika var gång. Ofta har inte heller hela 

undervisningstillfället vigts åt ämnet utan endast nämnts kort. Några av respondenterna 

nämner även att ämnet mobbning endast diskuterats i studentgrupper vid seminarier och 

inte under föreläsningar eller vid lärarledda diskussioner.  

 

[…] det har vi väl bara pratat om i, när vi har suttit i grupper själva. Det har 

aldrig varit nånting vi har jobbat med. 
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De som däremot nämner att mobbning tagits upp vid föreläsningar och seminarier 

förklarar att den utbildningen funnits i det allmänna utbildningsområdet (AUO, numera 

UVK). Det nämns att litteratur som behandlar mobbning har funnits i kurserna samtidigt 

som både föreläsare från universitetet och gästföreläsare har verkat i kurserna. 

Angående om det funnits någon praktisk undervisning vid seminarier nämner en av de 

intervjuade att de har haft någon form av undervisning.  

 

Eh, ja. Det har vi. Nu vet jag inte riktigt vad vi kallade det. Men nån typ av 

rollspelsövningar. Där vi. Eller handlade det verkligen om mobbning eller var 

det något annat? […] Jag minns inte riktigt men det kan ha varit kopplat till när 

vi läste om mobbning.  

 

När det gäller undervisning i de mobbningsprogram som kan förekomma ute på 

skolorna säger sig respondenterna inte ha fått någon utbildning i hur dessa ser ut eller 

hur de används. 

 

En av de intervjuade nämner dock att de under AOU-kurserna fick i uppgift att under 

VFU:n samla in olika dokument om hur skolan arbetar. I dessa ingick en mängd 

dokument så som mobbningsarbete, utrymningsplaner och liknande. En annan av 

respondenterna svarar på frågan om det funnits utbildning relaterad till 

mobbningsprogram med att den utbildning som funnits ofta kritiserat att dessa program 

just är bristfälliga eller att de inte finns alls ute på skolorna.  

 

Dom var otillräckliga eller så fanns dom helt enkelt inte. Så vi har ju aldrig fått se 

nått sånt här bra exempel på hur en sådan kan skrivas, det får vi sällan se. Men vi 

fick ju ändå information, vi vet ju om, eller vet ju om att dom här dokumenten ska 

finnas ute på skolorna. 

 

I enkätundersökningen svarar 55 procent att de, med den utbildningen i mobbning de 

fått i AUO- eller UVK-kurserna inte känner sig förberedda att hantera mobbning. 10 

procent har svarat ”vet inte” (Diagram 2).  
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Diagram 2 

 

 

Diagrammet visar hur stor andel som 

känner sig förberedda på att hantera 

mobbning av de som fått utbildningen i 

området under AUO:n eller UVK:n.  

 

 

 

Av de som läser praktiska ämnen uppger 45 procent att de inte känner sig förberedda på 

att hantera mobbning eller konflikter i skolan. För de som läser teoretiska ämnen är 

denna siffra 48 procent. En respondent anser att han i vissa situationer när mobbning 

uppstår inte känner sig säker och är rädd för att göra helt fel och förvärra situationen. Då 

kanske han inte vågar agera och istället ignorerar.  

 

På frågan om vad som borde ändras i utbildningen för att de blivande lärarna ska 

förberedas i mobbningsarbete är svaren lika. Många av respondenterna nämner att 

praktisk undervisning vore att föredra. På frågan vad denna praktiska undervisning 

faktiskt skulle innehålla är svaren bland annat att de vill ha undervisning som centreras 

kring hur olika mobbningsscenarier kan hanteras. En av respondenterna nämner även att 

en större förståelse för vad mobbning är och varför det sker skulle ha en stor inverkan.  

 

Vet man inte hur det fungerar med olika sätt förövarna, mobbarna, vad man än 

vill kalla det så måste man förstå det. Vad vi har för individer att jobba med.  

 

En annan är inne på samma spår och nämner då att kunskaper om gruppdynamik kunde 

gjort henne tryggare i förhållande till mobbning. Respondenten sa visserligen att de i 

någon AUO kurs haft en bok som bland annat behandlade gruppdynamik. Däremot 

kunde hon inte minnas om denne bok var viktig för kursen eller inte. Att skapa en god 

stämning i gruppen anser respondenten vara en bra grund för att arbeta förebyggande 

mot mobbning.  

 

Av de intervjuade nämner även en att kunskaper behövs om vad som är tillåtet för en 

lärare i mobbningssituationer.  
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[…] vad kan man som lärare göra? Hur långt kan man gå? Och vilka åtgärder har 

man till sitt förfogande? Och vad borde du göra? Vilka är oftast bäst vägar att 

gå? 

 

Endast en av de intervjuade nämner att utbildning som behandlar olika handlingsplaner 

som ska finnas ute på skolorna skulle vara till hjälp. Att med hjälp från en bra skriven 

handlingsplan få jobba med en situation så utbildningen på universitetet liknar det 

arbete som sker ute på skolorna. Även att få kunskap i hur en sådan handlingsplan ska 

skrivas och hur en bra sådan ser ut nämner respondenten som möjlig undervisning.  

 

7.2.1 Analys 
Respondenternas svar på frågan om de undervisats i någon form av mobbningsarbete 

visar att de anser att utbildningen brustit på dessa punkter. Deltagarna utrycker sin oro 

för att den bristfälliga utbildningen ska få konsekvenser för dem i deras framtida yrke. 

Just kunskaper som går utanför de rena ämneskunskaperna beskriver Shulman (2004) 

som ett av de kriterier som lärare på ett minimum ska uppfylla. En av respondenterna 

nämner att någon form av utbildning inom gruppdynamik och socialpsykologi vore att 

föredra för att på så sätt öka kunskapen och förståelsen för hur skolklasser är uppbyggda 

och hur läraren kan arbeta för att få dem att dra mot samma mål. Thornberg (2004) 

skriver bland annat att bestraffning av en individ av en grupp ofta sker när individen ses 

tillhöra en så kallad utgrupp. Vidare beskriver Thornberg att trakasserier av individer 

även kan uppstå när någon vill få bekräftelse av en viss grupp. Denne person mobbar då 

en annan som gruppen inte har några sympatier för. Mobbaren försöker bli en del av 

gruppen.   

 

Respondenterna utrycker även sin oro för att de utan utbildning i förhållande till 

mobbning leder till att de i klassrummet inte vet hur de ska agera i relationen till 

eleverna. Håkansson och Sundberg (2012) menar att många av de konfliktsituationer 

som uppstår i klassrum delvis beror på att läraren gör misstag. Jönsson och Rubenstein 

Reich (2009) nämner i förhållande till detta att en lärares kroppspråk, gester och andra 

omedvetna handlingar kan påverka de elever som redan är utsatta och få dem att må 

ännu sämre. Detta sker oftast helt utan lärarens medvetenhet enligt författarna. Inom 

detta område skriver även Hattie (2012), som menar att en lärares feedback absolut kan 

hjälpa eleverna om den ges på rätt sätt. Elevers fel ska enligt Hattie inte ses som ett 

tecken på misstag utan som en möjlighet för lärande. Kunskaper om eleverna och vilken 
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sorts människor de är, samt hur de fungerar i grupper är, enligt Hattie, en viktig punkt 

för att läraren ska kunna ge meningsfull feedback (2012).  

 

 

7.3 Mobbning på praktiken 
Under sin VFU har 77 procent av de som läst Idrott och Hälsa eller något estetiskt ämne 

stött på någon form av mobbning. För de som läst ett teoretiskt ämne är denne siffra 55 

procent. 13 procent av de som läst något av de praktiska ämnena vet inte om de upplevt 

mobbning under VFU:n. För de med teoretiska inriktningar är denna siffra 5 procent. 

Den vanligaste formen av mobbning för båda kategorierna är den verbala mobbningen. 

Näst efter denna kommer den mobbning som innefattar smutskastning, utfrysning och 

liknande. På tredje plats kommer fysisk mobbning och det som studenterna upplevt 

minst är mobbning via telefoner, internet eller liknande (e-mobbning).  

 

Den mobbning studenter stött på under VFU:n har inte alltid skett i just den eller de 

klasser de följt med sin handledare. De intervjuade upplevde att mobbning som 

innefattade verbala attacker, utfrysning och smutskastning var vanligast. Mobbning 

upplevdes vara mycket vanligare på högstadiet än gymnasiet. En av de intervjuade 

nämner att denne inte stött på några mobbningssituationer direkt utan mer en antydan 

om att det finns när respondenten varit korridoren, matsalen eller liknande. En annan av 

de intervjuade är inne på samma spår och nämner att det under VFU-perioden aldrig var 

några tydliga situationer med mobbning där det direkt syntes en eller flera mobbare och 

ett offer. Alla de intervjuade hade under sina VFU-perioder i någon mån diskuterat 

mobbning med sina handledare. Genom dessa diskussioner fick de ofta reda på 

situationer som inträffat med de berörda klasserna tidigare för att på så sätt kunna få en 

bild av klassen innan de skulle undervisa.  

 

Många av respondenterna som läst ett av de praktiska ämnena beskriver att de gick in 

och styrde upp fysiska konfontrationer och situationer innan de sedan tog kontakt med 

sin handledare och förklarade läget för dem. De enkätrespondenter som har teoretisk 

ämnesinriktning beskriver ofta att de istället för att behöva bryta in vid fysiska 

konfontrationer ofta behövde medla vid verbala konflikter och då ofta muntligt hindra 

elever från att mobba varandra. Även en del av dessa studenter upplevde att deras 

handledare kändes oengagerad i mobbningssituationer. Detta innefattade händelser vid 

alla olika sorters mobbning.  
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Läraren jag hade som handledare blundade för detta helt och hållet och svarade 

med ”men han är van att bli behandlad så”. Jag blev väldigt upprörd och gick till 

rektorn […] det läraren berättade för klassen var att ”ni måste vara försiktiga 

med vad ni säger till honom [offret] för han är lite känslig”. […] Vilket inte alls 

var min upplevelse.  

 

En större del av de med teorietiskt ämne svarar att de tillkallade handledare eller 

personal vid de olika situationer som utspelat sig. En av deltagarna till enkäten nämner 

att mobbningen inte alltid hanterades handfast och passar på att förklara studentens egen 

okunskap. 

 

Ofta väldigt flathänt. Så mycket jobb med detta som vi aldrig fått gå igenom i 

skolan. Inget hur man skriver händelserapporter, hur man kontaktar föräldrar vid 

sådana problem. Elevkonferenser etc. Listan kan göras enormt lång.  

 

Det fanns även de som upplevt mobbning mer direkt. En av dessa hade sin VFU på en 

högstadieskola och upplevde där bland annat verbal mobbning och utfrysning.  

 

Det var på min andra VFU på en högstadieskola, då var där en tjej som var utsatt 

för mobbning av dom andra. […] Den här tjejen gick i nian och hon hade, det 

hade nog hållt på vad jag förstod i ett och ett halvt år, alltså redan i sjuan då de 

började. Så hon var rätt söndertrasad då. 

 

Någon hade en direkt upplevelse av verbal mobbning. Under vissa lektioner kunde 

elever, när en annan elev besvarat en av lärarnas frågor, ofta någon av de svårare 

sådana, applådera, eller berömma eleven på ett hånfullt sätt.  

 

[…] läraren ställde nån svår fråga och om någon av dom duktiga flickorna då 

kunde ge ett bra svar så kunde dom här killarna vända sig om och, ”BRA!” 

 

En av respondenterna beskriver att denne visserligen inte själv stötte på mobbning 

under sin VFU-period. Däremot hade en av handledarna en väldigt stökig niondeklass i 

vilken en tjej hade varit mobbad av de andra tjejerna. På sina VFU: er mötte de 

intervjuade många olika sorters mobbningsoffer och förövare. Offren de mött kan 

beskrivas som tre olika sorter. Många av dem beskrivs som tystlåtna elever som 

fokuserar på skolan och inte är socialt aktiva. Den andra varianten var de personer som 

utmärkte sig mer fysiskt. De skiljde sig från den övriga gruppen genom att klä sig 

annorlunda, se annorlunda ut eller sticka ut på något annat sätt. Den tredje sortens offer 
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var de elever som var stökiga i skolan och på så sätt störde övriga klassen. Enligt 

respondenterna hade dessa elever det ofta stökigt hemma och svårt att klara av skolan 

vilket medförde att de gav sig på övriga i klassen, detta ledde till att de blev mobbade. 

Det fanns även olika varianter av mobbare. Mobbarna beskrivs som elever som antingen 

var lågt ner i klassens rangordning och genom mobbningen då försökte hävda sig, eller 

att mobbaren var en av de populära eleverna som ville utöva sin makt.  

 

Där har vi karaktärer då som, det jag kommer ihåg utav dom karaktärerna var det 

några som var väldigt auktoritära.  

 

På frågan om studenterna tagit del av möjliga handlingsplaner mot mobbning som 

skolan tagit fram kom det fram att majoriteten inte sett eller inte kom ihåg dessa 

dokument. Endast två av de intervjuade minns skolans handlingsplaner som de tagit del 

av under VFU:n. En av dessa minns inte helt innehållet i dessa dokument eller hur de 

skulle följas. Dessa dokument ansågs även krångliga och svåra att förstå sig på. Den 

andre använde sig av dessa dokument tillsammans med sin handledare när de arbetade 

aktivt mot mobbning. Respondenten säger att eftersom VFU-perioden tog slut att de 

visserligen utgick från dessa dokument men att det inte är säkert om de fullföljde arbetet 

eller om det fick någon effekt. 

 

Det fick dom verkligen ta fram till sin spets. Där hade dom ju med då psykolog, 

mentorer, rektorer, allihopa var inkopplade, föräldrar också då va. Så det fanns ju 

en specifik plan för detta då. Men sen ifall dom fullföljde fullt ut. För den här 

tjejen hon kom inte till skolan så mycket mer under den terminen då så.  

 

En annan av de intervjuade nämner att hon inte är säker på om skolan hade en 

handlingsplan. Däremot hade studenten hört att skolan i fråga under en granskning från 

skolinspektionen fått kritik för att handlingsplanen var otillräcklig. Vad studenten kunde 

komma ihåg hade den aldrig sett en handlingsplan mot mobbning.  

 

Både i enkätundersökningen och till de intervjuade ställdes frågan hur de olika 

mobbningssituationerna som de upplevt hanterades. Det vanligaste svaret i 

enkätundersökningen var att situationen togs om hand med hjälp av personal på skolan. 

Detta behövde inte vara studentens VFU-handledare. Det kunde även vara andra lärare, 

mentorer för de aktuella eleverna, kuratorer med flera. En av de intervjuade beskriver 

som exempel att studenten och handledaren tillsammans tog tag i de problem som 
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visade sig i klassrummet. De tvekade inte heller på att lyfta frågan om skolans 

värdegrund och hur man bör behandla människor inför klassen. Av de studenter som 

hade sin VFU i Idrott och hälsa eller ett av de estetiska ämnena visar det sig i 

enkätundersökningen att många av dem hanterat den mobbning de stött på ungefär 

samma sätt som de intervjuade. Många av undersökningsdeltagarna skriver också att de 

förmedlade informationen om händelsen vidare till sin handledare om denne inte var i 

närheten vid situationen. De skriver då att de uppfattade det som att handledaren inte 

tog notis eller uppmärksammade händelsen tillräckligt. Ett exempel på just detta är 

skrivet av en av enkätdeltagarna.  

 

Jag pratade med min handledare men denne tyckte det var lugnt då hon ”skyllde” 

på att killen hade ADHD. […] Det slutade med att jag pratade med båda killarna 

och de blev sams igen då båda (sa till mig i alla fall) att det endast var på skoj. 

Jag har ingen aning om jag agerade rätt eller inte då jag inte fått utbildning och 

eftersom eleven hade diagnos så var det som att min handledare inte brydde sig.  

 

Enkätdeltagarna och de intervjuade fick även frågan om de känner sig förberedda för att 

hantera konflikt- eller mobbningssituationer i skolan. Innan hade de fått frågan om de 

kände sig förberedda utifrån den utbildning de fått i AOU:n eller UVK:n. Nu var frågan 

ställd med bakgrund av alla deras erfarenheter och all den utbildning de fått. Av de 

deltagarna till enkäten som läste teoretiska ämnen är det hela 48 procent som inte 

känner sig förberedda inför dessa situationer. Av de med inriktning Idrott och hälsa, bild 

eller musik var siffran för de som inte kände sig förberedda 45 procent. 

 

 

7.3.1 Analys 
 

Respondenternas erfarenheter från VFU:n skiljer sig något. Någon av dem har upplevt 

mobbning i direkt anslutning till sin egen undervisning medan några andra inte alls har 

upplevt mobbning mer än via ryktesvägen. Några av deltagarna i enkätundersökningen 

vet inte om de under sin VFU upplevt mobbning. Den sorts mobbning som studenterna 

sett minst av är den fysiska och mobbning via, sms internet eller liknande. Detta 

stämmer överrens med de intervjuades upplevelser. Även Olweus (1998) nämner att den 

fysiska mobbningen är vanligare i skolans yngre åldersgrupper och sedan minskar när 

eleverna kommer upp till högstadiet. Han nämner dock att den fysiska mobbningen blir 

mycket allvarligare med åldern eftersom barnen växer och blir starkare.  



  
 

34 

Olweus (1998) förklarar även att om den fysiska mobbningen minskar i takt med att 

barnen blir äldre så ökar den psykiska mobbningen vilket bekräftas av de intervjuade 

och enkätundersökningen. Olweus (1998) förklarar även att andelen mobbningsoffer 

minskar högre upp i årskursen samtidigt som andelen mobbare ökar. Detta eftersom den 

psykiska mobbningen utförs av en stor grupp.  

 

Respondenterna berättar att de offer de stött på under sin VFU ofta ses som annorlunda 

av resten av gruppen. Vad det beror på skiftar mellan de olika upplevelserna. 

Respondenterna upplever att den mobbade på något sätt bryter mot gruppens normer 

och därför också stöts bort. Detta överensstämmer med Pikas (1989) ”fiendebilds-teori”. 

Denna innebär att offret kan ha gjort något eller att gruppen anser att individen gjort 

något som strider mot gruppens normer. Även Thornbergs (2004) och Nilssons (1996) 

teorier om grupper och gruppspykologi bekräftar sudenternas beskrivningar. Författarna 

menar att mobbning bland annat har sitt ursprung i att gruppen vill utesluta en medlem 

eftersom gruppen tolkar individens egenskaper och jämför dem med gruppens normer. 

Gruppen kommer då fram till att individen på något sätt bryter mot dessa normer. Det 

kan också bero på att någon som anses tillhöra en rivaliserande grupp vars normer inte 

överensstämmer med gruppens egna försöker bli en del av gemenskapen som då istället 

mobbar och stöter bort individen.  

 

Nilsson (1996) beskriver även att individer kan bli påverkade av grupper att utföra 

handlingsar som de egentligen inte anser vara rättfärdigade genom att de blir påverkade 

av de förväntningar som gruppen har på dem. Individer kan även, enligt Thornberg 

(2004), komma att utföra handlingar de inte normalt skulle utföra för att följa en viss 

grupps normer och på så sätt försöka bli en del av denna grupp. En av de intervjuade 

nämner detta fenomen vid frågan om vilka förövare som studenten stött på under sin 

VFU. Enligt studenten var förövaren i detta fall en person som var en bit ner i klassens 

hierarki. Personen mobbade då enligt studenten för att ta sig uppåt i klassens hierarki.  

 

Enkätundersökningen visar att många av studenterna under sin VFU motverkat 

mobbning med hjälp av ordinarie personal. Några av deltagarna beskriver även att de 

upplevt situationen som att lärarna inte alltid tagit mobbningen seriöst. En beskriver att 

läraren i klassrummet förminskade mobbningens allvar med att skylla på att offret var 

för känsligt. Enligt Jönsson och Rubinstein Reich (2009) kan detta leda till att läraren, 
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utan att vara medveten om det, förstärker mobbarnas tro i att det de utsätter offret för är 

ett godkänt beteende. Även Håkansson och Sundberg (2012) nämner förminskning av 

en konflikt som en bidragande faktor för fortsatt mobbning.  

 

7.4 Sammanfattande analys 

De svar som respondenterna ger angående de handlingsplaner mot mobbning som ska 

finnas ute på skolorna visar av att de önskar mer kunskap inom detta område. Denna 

kunskap vill de ha för att de ska kunna vara förberedda på mobbningen, hur den 

förebyggs och hur den motverkas när de kommer ut till skolorna. Enligt Shulman 

(2004) är generell pedagogisk kunskap, som bland annat innefattar skötsel av 

klassrummet, en del av det som en lärare absolut bör ha kunskaper om. De respondenter 

som tagit del av sådana handlingsplaner på skolorna under sin VFU beskriver dessa som 

svåra att förstå, ofullständiga eller att de inte följdes av skolan. Många av de intervjuade 

nämner sin oro över att komma ut till skolorna och inte ha kunskap om hur de ska 

hantera grupper och gruppkonflikter.  

 

Studenternas syn på mobbning är, i jämförelse med de mobbningsteorier som 

presenterats, väldigt elementära. Bland annat lutar sig majoriteten av respondenterna 

mot den allmänt vedertagna teorin om att de som mobbar endast håller en fasad av att 

vara starka och självständiga individer. Detta går emot Olweus (1998) teori om att de 

som mobbar faktiskt är starka individer. De intervjuade nämner inte heller de mobbare 

som Olweus beskriver med termen ”passiva”. Dessa är de elever som inte utmärker sig 

som mobbare, men som inte heller ingriper och försöker hindra den. Majoriteten av 

respondenterna låtar sig då mot den vedertagna teorin när de får frågan om hur de anser 

att den ”typiska” mobbaren är som person. Detta trots att några av dem under sina VFU 

mött mobbare som enligt dem var starka och auktoritära individer.  

 

Respondenternas teorier om varför en person blir mobbad och vilka generella drag ett 

offer har stämmer överrens med deras upplevelser från deras VFU. Några av 

respondenterna förklarar att det inte finns något sådant som ett typiskt mobboffer. 

Istället är det ofta slumpen som avgör om en person blir mobbad eller inte. Ofta beror 

det, enligt respondenterna, på att de som mobbar väljer någonting på personen som de 

stör sig på och då så småningom utvecklar sina missnöjen till mobbning. Detta 

överensstämmer med Pikas (1989) teori om att offren har en fiendebild på som redan är 

påklistrad av mobbarna och därför inte ens behöver stämma överrens med verkligheten. 
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På sin VFU beskriver respondenterna att av den mobbning de stött på så är det tystlåtna, 

lugna elever som blir mobbade. Även elever med kläder som anses vara annorlunda än 

gruppens, annorlunda utseende eller liknande förklarar studenterna vara bidragande till 

att individen blir mobbad. 
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8 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras diskussion för resultat och analys. Diskussion om resultatet 

och analysen i förhållande till tidigare forskning kommer också att presenteras. Sedan 

presenteras metoddiskussion följt av min slutsats av studien samt förslag på tidigare 

forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
 
8.1.1 Begreppet mobbning 

Resultatet visar att de blivande lärarna endast har en grundläggande kunskap om 

begreppet mobbning. De nämner förvisso att mobbning är återkommande negativa 

handlingar mot en person utförda av en eller flera individer. De nämner också att dessa 

kan vara fysiska eller psykiska. Detta stämmer överrens med hur Heineman (1987), 

Pikas (1989) och Olweus (1998) beskriver begreppet mobbning. Respondenterna har 

inga fördjupande teorier om varför mobbning uppstår. Respondenterna nämner endast 

att det inte finns något särskilt som gör att någon blir mobbad. 

 

Inte heller delar någon av respondenterna delar Olweus (1998) teori om att mobbare är 

starka och självsäkra individer. Mitt resultat visar att respondenterna istället beskriver 

mobbarna som osäkra individer som till det yttre vill vara starka. Resultatet visar att 

studenternas syn på varför någon mobbar går i linje med Pikas (1989) teorier om att en 

mobbare bestäms utifrån de normer som gäller för en grupp. Däremot kopplar inte 

studenterna deras teori till någon undervisning eller teoretisk kunskap utan utgår helt 

från sina tidigare upplevelser. Resultatet visar även att studenternas syn på varför någon 

blir mobbad också grundar sig i deras erfarenheter. De anser att den mobbade inte 

behöver vara på något speciellt sätt för att råka ut för mobbningen. Mobbningen beror 

på att en individ på något sätt bryter med, eller inte lever upp till de normer som 

gruppen står för och genomsyras av. Respondenterna nämner även, i likhet med 

Olweus, att den psykiska mobbningen är mycket vanligare på högstadiet och gymnasiet 

än den fysiska. Denna syn beror, enligt resultatet på studenternas erfarenheter från deras 

egen skolgång samt deras VFU. De nämner inte att de under undervisningen på 

universitetet fått kunskap om detta.  
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8.1.2 Lärarens agerande 

Resultatet visar att många av de blivande lärarna inte känner sig förbredda på att hantera 

de mobbnings- och konfliktsituationer som kan uppstå i skolan. Detta kan bero på att de 

inte fått kunskap och undervisning som behandlar konfliktlösning och 

mobbningsförebyggande arbete under sin utbildning. Detta bekräftas av några av 

respondenterna som inte kan dra sig till minnes någon undervisning som behandlat 

dessa frågor. Shulman (2004) anser att en lärare ska ha kunskap och förståelse för hur 

klassrummet ska styras. Vissa av respondenterna nämner att det under deras utbildning 

någon gång nämnts något litet om konflikter eller liknande men att de aldrig gått in i 

ämnet och därför inte fått några kunskaper om vad som kan göras i olika situationer. 

Resultatet visar även att studenterna anser att en god kontakt mellan lärare och elev är 

mycket viktig. Detta samtidigt som läraren ska ha god kännedom om elevers relationer 

med varandra. Studenterna vill även vara en förebild för sina elever.  

 

8.1.3 Lärarutbildningen förberedelse 

Med sina svar på hur mobbning uppstår och vad som gör att någon blir mobbad visar 

respondenterna även upp en medvetenhet om att det i grupper kan bildas motsättningar 

efter hur individer beter sig. Däremot går de inte in djupare i de psykologiska och 

sociologiska delarna i förhållande till grupper. Thornberg (2004) nämner att det inom 

grupper förekommer värderingar och normer som formats utefter medlemmarnas 

tidigare erfarenheter. Detta kan exempelvis vara uppväxt. Om någon individ då bryter 

mot dessa normer på grund av skillnader i uppväxten kan detta leda till att individen blir 

mobbad. Resultatet visar att studenterna med sina svar angående mobbningens 

uppkomst kommer in på området socialpsykologi utan att de verkar medvetna om detta. 

De återkopplar inte till några undervisningssituationer de haft som behandlat denna 

kunskap. Respondenterna nämner inte heller något om hur en grupp fungerar och hur en 

grupp påverkar sina medlemmar. Detta kan bero på att studenterna i sin utbildning inte 

fått någon undervisning inom gruppsociologi eller gruppsykologi vilket flera av 

respondenterna också nämner.  

 

Resultatet visar att studenterna över lag anser att den undervisning de fått som behandlat 

mobbning och konflikter varit bristfällig om den ens funnits. Studenterna förklarar 

däremot inte närmre vilken sorts kunskap de skulle vilja ha i utbildningen. De nämner 

varken att det kan vara teoretisk kunskap som saknas eller om det är hur mobbning 

hanteras, det praktiska, som de helst vill ha i utbildningen. Dessa två begrepp är viktiga 
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för att förstå och kunna hantera mobbning. Samtidigt säger några av respondenterna att 

även om mobbning inte diskuteras i undervisning så är det ett ämne som studenter ofta 

diskuterar med varandra. Detta kan visa på en vilja och ett intresse i att förstå och kunna 

motverka mobbningssituationer. Resultatet visar även att studenterna är medvetna om 

att de som ledare i klassrummet har en auktoritet som, om den hanteras på fel sätt, kan 

leda till att mobbningssituationer förvärras. Även Håkansson och Sundberg (2012) 

framför detta som en teori. Enligt dem kan en lärares misstag, vilka kan bero på 

bristfällig kunskap på grund av dålig förberedelse under utbildningen, bidra till att 

konfliktsituationer uppstår i klassrummet. Även Hattie (2012) nämner att kunskap om 

hur korrekt feedback och respons från läraren är avgörande för undervisningen. 

Resultatet visar att studenterna är osäkra på hur de ska agera vid konfliktsituationer. För 

att eleverna ska lära sig utav dessa misstag, (i detta fall hur de behandlar varandra), 

anser Hattie att det krävs att läraren har god kännedom om eleverna, deras relationer 

samt hur de kan förändra undervisningen eller klassrumssituationen så att det är till 

fördel för eleverna. 

 

Resultatet visar även att nästan hälften de som läser praktiska ämnen inte alls känner sig 

förberedda eller inte vet om de känner sig förberedda på att hantera mobbning. Av de 

som läser de teoretiska ämnen känner nästan hälften av respondenterna samma sak. 

Detta kan tänkas bero på att deras utbildning inte tillhandahåller den undervisning eller 

kunskap studenterna känner att de behöver för att hantera mobbning och konflikter.  

 

8.1.4 Den praktiska utbildningen 

Resultatet visar att de flesta respondenter någon gång under sin VFU stött på mobbning 

i någon form. Studenterna kan ha stött på det direkt, i form av fysisk eller psykisk 

mobbning eller så har de märkt att någon elev varit lite utanför och genom samtal med 

handledare eller annan skolpersonal fått reda på att mobbning sker. Vissa av 

respondenterna har endast stött på mobbning i form av samtal med handledaren. Dessa 

olika upplevelser kan leda till att vissa studenter fått tillgång till mer kunskap och 

förståelse för hur mobbning kan upptäckas och hanteras än andra. Resultatet visar även 

att det finns vissa respondenter som inte vet om de stött på mobbning under sin praktik. 

Man kan ställa sig frågan om denna tvekan hos studenterna beror på bristande 

undervisning i vad mobbning är. Resultaten visar även att, i linje med Olweus (1998) 

teorier, att den verbala mobbningen är vanligast medan den fysiska mobbningen och e-

mobbningen (sms, internet osv.) inte är lika vanlig. Olweus nämner att den fysiska 
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mobbningen minskar i takt med att eleverna blir äldre vilket överensstämmer med 

resultatet då respondenterna haft VFU på högstadiet, gymnasiet alternativt båda två. 

  

Resultatet visar också att de som blir mobbade ofta bryter mot någon av normerna för 

en grupp. Detta överensstämmer med Pikas (1989) teori om ”fiendebilder”. 

Respondenternas reflekterar däremot inte över sina svar på varför det kommer sig att 

någon blir mobbad för att bryta normerna för gruppen. Denna reflektion kan tänkas ha 

framkommit om studenterna under sin undervisning fått kunskaper om hur individer 

fungerar i grupper. Respondenterna beskriver de mobbade som tystlåtna och 

tillbakadragna individer. Resultatet visar även att många av respondenterna hanterade 

den påträffade mobbningen med hjälp av skolans ordinarie personal. Detta kan tänkas 

bero på att studenterna inte känner sig säkra på hur de ska agera i situationen som 

uppstår. Det ska även tilläggas att inte alla som bryter mot en grupps norm blir utsatt för 

mobbning. Precis som Pikas (1989) är anledningen till att någon mobbas mer komplex 

än så.  

 

8.2 Studien i relation till tidigare forskning 

Mitt resultat visar att en stor del av de blivande lärarna inte känner sig förberedda på att 

hantera de mobbningssituationer som kan uppkomma inom skolan och önskar att 

utbildningen fokuserat mer på detta. Även Lööf (2010) redovisar detta i sin studie där 

de intervjuade studenterna inte känner sig förberedda inför sitt arbete utan önskar att 

mer fokus lades på mobbning i utbildningen. Mitt resultat visar även att en stor del av 

de som läser de praktiska ämnena, däribland idrott och hälsa inte känner sig förberedda 

på att hantera mobbning. Detta påvisar även Silander (2012) där majoriteten av de 

tillfrågade blivande idrottslärarna uppger att de inte känner sig redo för att hantera 

konfliktsituationer samt att skydda elever från mobbning.  

 

Min studie visar också att studenterna under sin VFU oftast stött på den verbala 

mobbningen. Näst vanligast är den psykiska mobbningen följt utav smutskastning. 

Bauman och Del Rio (2006) redovisar att de tillfrågade blivande lärarna i deras 

undersökning reagerar starkast på fysisk mobbning och tar detta på större allvar än det 

som kallas relationsartad mobbning (utesluttning, smutskastning m.m.). Även Kahn 

m.fl. (2012) visar i sin undersökning att den fysiska mobbningen uppmärksammas mer 

än den relationsartade. Bauman och del Rio kommer även fram till att de blivande 
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lärarna inte vet hur de ska reagera på och hantera en mobbningssituation. Detta 

framkommer även i mitt resultat där respondenterna inte känner sig förberedda på att 

hantera mobbningssituationer. Paulins (2007) avhandling visar samma resultat där 

respondenterna är mest oroliga över relationen till eleverna.  

 

Granath (2008) redovisar hur lärare använder sig utav loggböcker och utvecklingssamtal 

för att utöva sin makt. Hennes resultat visar att lärare inte skyr sig för att använda sin 

makt även om de inte gärna gör det öppet. Osterman och Zerillo (2011) kommer fram 

till att det finns de lärare som är mycket medvetna om att deras position medför makt 

och kan skada elever. Det fanns även de lärare som inte såg detta som ett problem. Mitt 

eget resultat visar att respondenterna är medvetna om deras maktposition och även att 

de respekterar denna. De anser att de som lärare måste vara försiktiga med hur de utövar 

sin makt i klassrummet.  

 

8.3 Metoddiskussion 
I studien har jag använt mig utav en kvalitativ metod med intervjuer av lärarstudenter 

som kompletterats med en enkätundersökning som även den besvarats av blivande 

lärare. Jag anser att denna kombination var den mest tillförlitliga. Detta eftersom den 

ger mig en djupare förståelse av respondenternas tankar och funderingar under 

intervjuerna samtidigt som jag kan dra bredare slutsatser med hjälp av 

enkätundersökningen. Jag valde att utgå från studenternas uppfattningar och tankar om 

mobbning. Därför gjordes ett val att inte intervjua någon ansvarig för lärarutbildningen 

eller något aktiv lärare. Anledningen till att den tidigare forskningen innehåller resultat 

baserade på utbildade lärares perspektiv var för att kunna jämföra de likheter som fanns 

med de blivande lärarna.  

 

Det är inte möjligt att generalisera resultatet på grund av det bekvämlighetsurval jag 

gjorde. Jag kan alltså inte dra slutsatser för vad studenter vid andra lärosäten än 

Linneuniversitetet i Växjö anser om sin utbildning i förhållande till mobbning. Studiens 

syfte var inte att generalisera för alla lärarstudenter i landet utan endast för dem vid 

Linneuniversitetet. Eftersom jag själv intervjuat och sedan transkribera dessa intervjuer 

är det möjligt att det framkommit att något material blivit för personligt tolkat. Jag har 

dock försökt distansera mig från svaren från intervjuerna med hjälp av de metoder jag 

använt för att analysera.  
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Att jag valde semistrukturerade intervjuer bidrog till att intervjuerna såg väldigt olika ut. 

Frågor ställdes i olika ordning och olika följdfrågor ställdes beroende på hur intervjun 

fortlöpte och kvalitén på samtalet. Även om målet med intervjuerna, att få material till 

att besvara studiens frågeställningar, inte blev lidande på grund av detta anser jag att 

intervjuerna kunde effektiviserats med hjälp av fler genomförda pilotintervjuer. Även 

jag som intervjuare hade troligtvis visat på större säkerhet och uppträtt mer 

professionellt under intervjuerna om detta varit fallet.  

 

För att få en studie av mer jämförande karaktär kunde jag vid urvalet av respondenter 

använt mig av fler kriterier. Bland annat kunde jag valt att endast intervjua studenter 

som läste sitt sista år på lärarutbildningen. Eller så kunde jag valt att endast använda 

mig utav studenter som läser under samma lärarutbildning. Alltså under samma 

utbildningsplan. Eftersom studien har som mål att undersöka studenters syn på 

mobbning och det som innehåll i lärarutbildningen ansågs det inte relevant att endast 

respondenter som läste sitt sista år. Studien är inte heller en jämförande studie och 

därför ansågs det inte relevant att välja endast respondenter under samma 

utbildningsplan. 

 

8.4 Slutsats 
Jag kan, efter att ha genomfört denna studie, konstatera att mobbning inte uppfattas som 

ett centralt innehåll i lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag drar även 

slutsatsen att majoriteten av de som studerar till lärare i Växjö inte känner sig 

förberedda på att hantera mobbning i skolan.  

 

Jag anser att lärarutbildningen skulle kunna lägga mer fokus på undervisning gällande 

vad mobbning är och hur det kan upptäckas. Detta för att studenterna ska få en 

grundkunskap i vad mobbning är med material baserad på forskning istället för att 

grunda sin kunskap i sin tidigare erfarenhet och den allmänna uppfattningen av 

mobbning. En del av respondenterna vet inte ens om de under sin VFU stött på 

mobbning. Även respondenterna i min studie de anser att utbildningen inte 

tillhandahåller den kunskap om mobbning som de önskar. Även utbildning i hur 

mobbning kan åtgärdas är något som deltagarna i studien önskar och som även jag anser 

borde finnas i utbildningen.  
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Tydligare uppgifter under VFU:n som är kopplade till skolans mobbningsarbete och 

specifika uppgifter för hur skolan och lärarna hanterar mobbning är något jag anser 

skulle kunna hjälpa studenterna i förberedelsen för sitt kommande yrke.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har jag stött på en del områden angående mobbningsutbildning på 

lärarutbildningen som jag anser vore intressanta att undersöka närmre.  

 

I min studie har jag endast fokuserat på studenternas syn och hur de upplever mobbning 

som innehåll i utbildningen. Det hade även varit intressant att undersöka detta utifrån de 

ansvariga på lärarutbildningen och deras perspektiv. En mer djupgående studie där 

studenter, nyexaminerade lärare och möjligtvis deras rektorer intervjuas hade kunnat 

vara av intresse för att få reda på hur lärarna känner efter avslutade studier.  

 

En studie som omfattar hur flera högskolor och universitetet med lärarutbildning arbetar 

med mobbning som innehåll i utbildningen hade varit intressant. I min studie framkom 

det att studenter anser att lärarutbildningen på Linneuniversitetet inte utbildar och 

förbereder dem på att hantera mobbning. Det kunde varit intressant att jämföra olika 

högskolor och universitet för att undersöka om detta fenomen endast finns lokalt eller 

om det är ett nationellt problem.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

Kön?  

 

Ålder? 

 

Ämnesinriktning? 

 

Antal år på lärarutbildningen? 

 

Tidigare erfarenheter? 

 

Erfarenheter av mobbning 

Fanns det mobbning under din egen skoltid? 

 

Hur såg mobbningen ut? 

 

Vid vilka situationer reagerade lärare och skolans personal? 

 

Vilka åtgärder vidtogs från skolan? 

 

Erfarenheter från VFU:n 

Har du stött på någon form av mobbning under din VFU? 

 

Hur skulle du beskriva mobbningsförövarna som du stått på under din VFU? 

 

Hur skulle du beskriva de mobboffer du stött på under din VFU? 

 

Fick du under din VFU ta del av skolanornas handlingsplaner vid mobbning eller deras 

mobbningsprogram.  

- Hur såg dessa ut? 

 

Vilken definition på mobbning hade/ har din VFU-skola? 

 

Hur arbetade skolan med mobbningssituationer i förhållande till handlingsplanen? 

 

Hade du och din handledare någon diskussion om mobbning och dess förekomst på 

skolan?  

- Vad pratade ni om? Hur var handledarens syn på mobbning? 

 

Definition av mobbning. 

Hur definierar du mobbning? 

 

Vilka olika sorters mobbning skulle du vilja säga att det finns? 

 

Vad definierar enligt dig en mobbare? 

 

Vad definierar enligt dig ett mobbningsoffer? 



  
 

II 

 

Vilka faktorer kan bidra till mobbning enligt dig? (personlig brakgrund, etnicitet, kön 

m.m.) 

 

Mobbning i lärarutbildningen 

Har du under utbildnigen fått någon teoretiskt utbildning inom mobbningsförebyggande 

arbete eller mobbningsåtgärder? (Kursföreläsningar, gästföreläsare m.m.) 

- Hur har den sett ut? 

 

Har du under utbildningen fått någon form av praktisk undervisning som har varit 

kopplad till mobbningsåtgärder eller förebyggande arbete? (Seminarier, Workshops 

m.m.) 

- Vad i så fall?  

 

Har det i utbildningen funnits någon undervisning om mobbningsprogram som finns ute 

på skolorna?  

- Vilka? 

 

Finns det något du skulle vilja införa i lärarutbildningen som är kopplat till mobbning? 

 

Lärarens uppdrag och position 

Anser du att det i en lärares uppgifter ingår att bekämpa mobbning?  

- Varför? 

 

Hur ser du på lärarens makt i klassrummet i förhållande till mobbning? 

 

Vilka konsekvenser kan lärarens handlande kan få i mobbningssituationer? 

  



  
 

III 

Bilaga B Enkätformulär 

 
Blivande lärare och mobbning 

 
Kommer du ihåg om det i AUO:n/ UVK:n funnits innehåll som berör mobbning och/ 

eller konflikhantering 

  Ja 

  Lite 

  Inte alls 

  Minns inte 
 
 

Känner du dig förberedd på att hantera mobbning utifrån denna utbildning? 

  Ja 

  Kanske 

  Nej, inte alls 

  Vet inte 
 

 
Blivande lärare och mobbning 

 
I vilken ämnesgrupp ingår din huvudinriktning?I de Estetiska ämnena: ingår Bild och 

Musik. I SO-ämnena ingår: Historia, Geografi, Samhällskunskap och Religion. I NO-

ämnena ingår: Matematik, Fysik, Kemi och Biologi 

  Idrott och Hälsa 

  Estetiska ämnen 

  Språk 

  SO-ämnen 

  NO-ämnen 

  Hem och kunsumentkunskap 
 
 

Blivande lärare och mobbning Idrott och Hälsa, Estetiska ämnen 

 
Har det i din ämnesutbildning funnits innehåll som berör mobbning och 

mobbningsarbete? 

  Ja 

  Lite 

  Inte alls 

  Minns inte 
 
 



  
 

IV 

 

 
 
Blivande lärare och mobbning Idrott och Hälsa, Estetiska ämnen 

 
Känner du dig förberedd på att hantera mobbning utifrån denna utbildning? 

  Ja 

  Kanske 

  Nej, inte alls 

  Vet inte 

 
 
Blivande lärare och mobbning Idrott och Hälsa, Estetiska ämnen 

 
Har du under din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) stött på mobbning i någon 

form? (Fysiskt våld, verbala attacker, uteslutningar m.m.) 

  Ja, ofta 

  Ja, sällan 

  Nej 

  Vet ej 

  

 
Blivande lärare och mobbning Idrott och Hälsa, Estetiska ämnen 

 
Vilken form av mobbning har du stött på? 

  Fysiskt våld (Knuffar, slag m.m) 

  Verbala attacker (Kommentarer, skällsord m.m.) 

  Smutskastning (Tala bakom ryggen, smutskasta m.m.) 

   E-mobbning (Sms, internet m.m.) 
 

 
Blivande lärare och mobbning Idrott och Hälsa, Estetiska ämnen 

 
Hur hanterades mobbningssituationen/ situationerna?Gjorde du det själv? Gjorde du det 

tillsammans med någon? Tillkallade du personal som gjorde det? Gjorde du ingenting? 

Berätta gärna utförligt! 

 

 
 
 



  
 

V 

Blivande lärare och mobbning Idrott och Hälsa, Estetiska ämnen 

 
Känner du dig förberedd på att hantera mobbning och konfliktsiutaitoner i skolan? 

  Känner mig bra förberedd 

  Känner mig något förberedd 

  Känner mig inte förberedd 

  Vet inte 

 
 
Blivande lärare och mobbning Språk, SO, NO och Hem och 

konsumentkunskap 

 
Har det i din ämnesutbildning funnits innehåll som berör mobbning och 

mobbningsarbete? 

  Ja 

  Lite 

  Inte alls 

  Minns inte 

 
 
Blivande lärare och mobbning Språk, SO, NO och Hem och 

konsumentkunskap 

 
Känner du dig förberedd på att hantera mobbning utifrån denna utbildning? 

  Ja 

  Kanske 

  Nej, inte alls 

  Vet inte 

 
 
Blivande lärare och mobbning Språk, SO, NO och Hem och 

konsumentkunskap 

 
Har du under din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) stött på mobbning i någon 

form? (Fysiskt våld, verbala attacker, uteslutningar m.m.) 

  Ja, ofta 

  Ja, sällan 

  Nej 

  Vet ej 



  
 

VI 

Blivande lärare och mobbning Språk, SO, NO och Hem och 

konsumentkunskap 

 
Vilken form av mobbning har du stött på? 

  Fysiskt våld (Knuffar, slag m.m) 

  Verbala attacker (Kommentarer, skällsord m.m.) 

  Smutskastning (Tala bakom ryggen, smutskasta m.m.) 

   E-mobbning (Sms, internet m.m.) 

 
 
Blivande lärare och mobbning Språk, SO, NO och Hem och 

konsumentkunskap 

 
Hur hanterades mobbningssituationen/ situationerna?Gjorde du det själv? Gjorde du det 

tillsammans med någon? Tillkallade du personal som gjorde det? Gjorde du ingenting? 

 
  

 
Blivande lärare och mobbning Språk, SO, NO och Hem och 

konsumentkunskap 
 

Känner du dig förberedd på att hantera mobbning och konfliktsiutaitoner i skolan? 

  Känner mig bra förberedd 

  Känner mig något förberedd 

  Känner mig inte förberedd 

  Vet inte 

 

 

 

 


