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ABSTRAKT
Pedagogens  viktigaste  uppdrag  är  att,  genom sitt  arbete  i  verksamheten,  förverkliga 
värdegrunden  och  motverka  alla  former  av  mobbning,  kränkningar  och  trakasserier. 
Dock är uppdraget genom nollvisionen, om att ingen elev ska bli utsatt för mobbning, ej 
uppnått.  Trots  misslyckandet  fastslår  statliga  utredningar  och  styrdokument  att 
pedagogen  är  mest  betydelsefull  för  att  förebygga  mobbning  i  skolverksamheten. 
Studiens huvudsakliga problem är därav ” Varför kan just den enskilde pedagogen vidta 
aktiva  effektiva  åtgärder  för  att  förebygga  mobbning?”.  För  att  utreda  den 
motsägelsefulla problematiken åsyftar denna studie ”att  sammanställa och redogöra för 
relevanta forskningsresultat kring det preventiva arbetet med att förebygga mobbning, i 
syfte att klargöra vilka effektfulla åtgärder som den enskilde pedagogen förmår att vidta 
genom sin position och situation i skolverksamheten”. För att uppfylla syftet och utreda 
problematiken formulerades två frågeställningar likt ” Vad har aktuell forskning sedan 
millennieskiftet, åren 2000-2013, resulterat i för implikationer kring effektiva preventiva 
åtgärder?” och ”Vilka verkningsfulla förebyggande åtgärder kan pedagogen egenhändigt 
agera  utefter  i  den  faktiska  verksamheten?”.  För  att  fullfölja  syftet  genomfördes  en 
litteraturstudie  som  baseras  på  att  eftersöka  och  granska  vetenskapligt  material. 
Resultatet  påvisar  behovet  av  att  utveckla  elevernas  sociala  kompetens  genom 
utbildning,  att  arbeta  systematiskt  och  strategiskt  mot  mobbning  och  att  utveckla 
pedagogens kompetens kontinuerligt. Slutligen kan det konstateras att pedagogen är en 
viktigt  vuxen  och  förebild  för  eleverna  i  deras  sociala  utveckling,  då  pedagogens 
agerande och beteende kommer att reflekteras i elevernas uppförande. 

Nyckelord: Mobbning, Trakasserier, Kränkningar, Kompetens, Förmåga, Lärare,        
Pedagog, Förebygga
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1 INTRODUKTION
Lärare saknar professionell kompetens att kunna hantera och förebygga mobbning, 
menar  Sennerstam,  docent,  specialist  i  pediatrik  och  tidigare  skolläkare.  Vidare 
hävdar  Sennerstam  att  lärares  kompetensbrist är  ett  stort  bekymmer  vid  det 
preventiva  arbetet  –  som  skall  utgå  från värdegrunden,  vilken  enligt  lag  och 
styrdokument  skall  vara  ledstjärnan för  arbetet.1 Sirén kontrar  i  debatten  med att 
fokus  på  lärarnas  bristande  kompetens  inte  är  det  faktiska  problemet  utan  en 
bristande organisation och skolledning som är inkapabla att ge struktur åt ett aktivt 
förebyggande arbete. Sirén pekar bland annat på att mycket av lärarnas tid ägnas åt 
administrativa  uppgifter  istället  för  det  essentiella  arbetet  med  värdegrunden.2 

Argumenten i debatten var anklagande och eldiga – för drygt två år sedan. Idag kan 
vi återfinna ifrågasättande ekon om vad som hände med förbättringsarbetet kring att 
förebygga  mobbning.  Barn-  och  elevombudet  Dyrefors  Grufman  bekräftar  den 
kvarstående problematiken  kring skolverksamhetens organisation och ledarskap, för 
att  därefter  lyfta  den  verksamma  personalens  oförmåga  att  agera  i  enlighet  med 
gällande lag och styrdokument  gentemot kränkningar,  trakasserier  och mobbning. 
Vikten av det preventiva arbetet,  genom värdegrunden, bemärks återigen som det 
främsta  tillvägagångssättet  för  att  realisera  nollvisionen  om  antalet  fall  av 
mobbning.3 Aktualiteten  i  debatten  kring  det  preventiva  arbetet  mot  mobbning 
kvarstår  efter  år  av  diskussion  kring  ineffektiva  arbetsstukturer  och  inkompetent 
personal. Vidare väcktes tanken till studien genom erfarenheter av problematiken i 
verksamheten då pedagoger  ofta  är  ensamma i  sitt  arbete och självständigt måste 
agera i problemsituationer. Det är därför viktigt att pedagogen vet vad den på egen 
hand kan göra för insats för att förebygga mobbning. Vad vi kan betrygga oss med är 
forskningsresultatens slutsatser kring preventiva åtgärder mot mobbning. Genom att 
undersöka vilka åtgärder som fungerar, kan tydligare riktlinjer till pedagogen ges. 

1.1 Bakgrund
Avsnittet 1.1.1 inleds med definitioner av  kränkande behandling,  trakasserier och 
mobbning.  I  nästkommande  stycke  1.1.2  ges  en  överblick  av  skolverksamhetens 
skyldigheter att vidta åtgärder mot kränkningar och arbeta förebyggande mot dem. I 
tredje stycket 1.1.3 återspeglas nuläget rörande mobbning, genom att statistisk data 
från det senaste decenniet presenteras. Vidare resoneras kring efterfrågan av studier 
rörande  mobbning  i  avsnitt  1.1.4.  Avslutningsvis  redogörs,  i  avsnitt  1.1.5,  för 
offentliga  utredningars  och  rapporters  resultat  kring  det  faktiska  arbetet  rörande 
mobbning. 

1 Sennerstam R, Lärarna gör mobbningen värre, Svenska Dagbladet, Opinion, 18 augusti 2011, 
<http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lararna-gor-mobbningen-varre_6396571.svd> [13-12-02]

2 Sirén E-L, Ny strategi mot mobbning brådskar, Lärarförbundet, Debattartiklar, 20 augusti 2011, 
<http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/0029B555?OpenDocument> [13-12-02]

3 Dyrefors Grufman C, Barn- och elevombudet skriver själv: ”Anmäl! Titta inte bort!”, Aftonbladet, 
Mobbad – En öppen granskning om kränkningar i skolan, 24 september 2013, 
<http://bloggar.aftonbladet.se/mobbad/2013/09/barn-och-elevombudet-skriver-sjalv-min-
uppmaning-ar-anmal-titta-inte-bort/> [13-12-02]
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1.1.1 Formella och accepterade definitioner av berörda begrepp
Enligt Skollagens sjätte kapitel  Åtgärder mot kränkande behandling,  § 3 definieras 
Kränkande behandling som ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen  (2008:567)  kränker  ett  barns  eller  en  elevs  värdighet”.4 I 
diskrimineringslagens första kapitel,  § 4 definieras,  däremot,  trakasserier likt  ”ett 
uppträdande som kränker  någons värdighet  och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna”.5 Exempel  på  trakasserier  kan  vara  att  en  elev  kränks 
p.g.a. sexuell läggning, kön eller funktionsnedsättning.6 Det finns således en formell 
särskiljning mellan olika typer av kränkningar som kan uppträda. (Vidare i studien 
kommer  kränkning att  användas  som  synonymt  med  kränkande  behandling). 
Kränkningarna kan vara av både psykisk (t.ex. utfrysning) och fysisk (t.ex. våld) art. 
Skolinspektionen  hävdar  vidare  att  det  icke  lagenligt  definierade  begreppet 
mobbning enbart åsyftar ”att en elev upprepade gånger eller under en viss tid utsätts 
för  negativa  handlingar  från  en  eller  flera  andra  elever”  och  genom  detta  inte 
benämner enskilda kränkningar eller trakasserier. Dock kan en kombination eller ett 
led av trakasserier och kränkningar benämnas likt mobbning. Trots att mobbning inte 
är  ett  preciserat  begrepp  i  lag,  används  det  flitigt  i  både  de  offentliga  och 
vetenskapliga sfärerna.7 Det är således väsentligt att använda begreppet  mobbning i 
vetenskapligt  förankrade  studier,  trots  dess  avsaknad  av  definition  i  lagtext. 
(Fortsättningsvis  kommer  således  begreppet  mobbning  att  användas  likt  ett 
samlingsbegrepp för kränkningar och trakasserier, då studiens fokus riktar sig främst 
mot problematiken kring mobbning och just upprepade kränkningar och trakasserier 
av elever).

1.1.2 Lagreglerat arbete mot kränkningar och trakasserier
I Skollagens sjätte kapitel  Åtgärder mot kränkande behandling beskrivs i §6-8 krav 
på aktiva åtgärder mot kränkningar samt preventiva åtgärder som huvudmannen är 
tvungen att vidta. Arbetet skall vara efter en precision av handlingsbenägenhet då en 
årlig  plan  mot  kränkande  behandling  måste  upprättas  inom  varje  befintlig 
skolverksamhet.  I  §9 fastslås ett  förbud mot kränkande behandling av elever från 
verksam  personal.  Vidare  regleras  i  §10  verksam  personals  anmälningsplikt  vid 
förekommande av kränkningar och olika former av trakasserier, men även att det är 
elevens subjektiva uppfattning som avgör om den har blivit kränkt.8 Enligt lag har 
alltså  skolverksamheten  och dess personal  ett  ansvar  att  förhindra alla  former  av 

4 SFS 2010:800, Skollag, [SFS 2013:823] Utbildningsdepartementet, Stockholm, 2010 
<http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF> [13-12-03] s. 23

5 SFS 2008:567, Diskrimineringslag, [SFS 2012:913] Arbetsmarknadsdepartementet DISK, 
Stockholm, <http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/08/080567.PDF> [13-12-03] s. 2

6  Ibid.

7 Skolinspektionen, Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling, Skolinspektionen, 
rapport 2010:1, 2010, 
<http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/trakasserier/slutrapport-
trakasserier-och-krankningar.pdf> [13-12-03] ss. 12f

8 SFS 2010:800, 2010, s. 24
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kränkande behandling  och trakasserier  som förekommer  – därav även mobbning. 
Vidare skall det lagreglerade aktiva preventiva arbetet omfatta hela verksamheten.

1.1.3 Mobbning i statistik
Skolinspektionen har fört statistik kring det senaste decenniets (2003-2012) anmälda 
fall  av  kränkningar.  Skolinspektionen  konstaterar  att  antalet  anmälda  fall  om 
kränkningar har ökat drastiskt från, enbart, att vara runt drygt 300 anmälda fall 2003, 
till att näst intill ha fyrdubblats under 2012 till ca 1100 anmälda kränkningsärenden. 
Anmälningarna  har  indikerat  att  de  vanligaste  fallen  av  kränkningar  (sex  av  tio 
ärenden) rör kränkningar mellan elever, medan tre av tio fall rör kränkningar där 
eleven upplever sig kränkt av skolverksamhetens personal. Skolinspektionen menar 
att det digitala anmälningsformuläret på deras och barn- och elevombudets hemsida, 
samt mediebruset kring kränkningar och mobbning, kan ha gjort allmänheten mer 
medveten om vikten av att anmäla – vilket delvis kan redogöra för ökningen. De 
menar dock att fallen av kränkningar inte nödvändigtvis har ökat.9 Samtidigt som 
Skolinspektionen hävdar att  det  kan finnas strukturella  förklaringar  till  det  ökade 
antalet  av  anmälda  kränkningar,  menar  de  att  statistiken  kan  ge  en  missvisande 
skildring  av  det  förmodade  mörkertal  av  kränkningar  som  aldrig  blir  faktiska 
anmälningsärenden.10 Skolverket  rapporterar  om  att  deras  egen  nationella 
undersökning 2009, kring förekommandet av mobbning inom skolverksamheten gav 
resultatet  att  31% av  högstadieelever  i  årskurs  7-9  uppfattar  att  det  förekommer 
”ofta”  eller  ”ibland”,  medan  motsvarande  svarsfrekvens  enbart  blev  15%  hos 
gymnasieelever. Pedagoger uppfattade dock läget mer kritiskt då 66% av lärare för 
årskurs 7-8 ansåg att mobbning förekommer ”ofta” eller ”ibland” och motsvarande 
32% av gymnasielärarna. Den summativa bedömningen mellan flertalet studier tyder 
dock på att 1-10% av svenska elever upplever sig som mobbade.11 Det är således 
problematiskt att försöka få en korrekt bild av situationen, kring mobbning, genom 
statistikens  resultat.  Trots  överlåtandet  till  subjektiva  tolkningar  hos  elever  och 
pedagoger  kvarstår  dock  det  faktum att  statistiken  påvisar  att  nollvisionen  kring 
antalet fall av kränkningar inte är realitet i nuläget.

1.1.4 Efterfrågan på vetenskapliga studier kring mobbning
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström redogör för att Vetenskapsrådets förslag 
till  strategiska  satsningar  inom  utbildningsvetenskap  2011  var  områden  som, 

9 Skolinspektionen, Skolinspektionens anmälningsärenden 2012, Skolinspektionen, Statistikrapport, 
2013, <http://www.skolinspektionen.se/Documents/statistik/anmalningar/anmalningar-
2012/statistikrapport-anmalningsarenden-2012.pdf> [13-12-03] ss. 4ff

10 Skolinspektionen, Anmälningar och beslut 2012, Skolinspektionen, Statistik anmälningar, 18 
augusti 2013, <http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-
Skolinspektionen/Statistik/Anmalningar-2012/> [13-12-03]

11 Skolverket, På tal om mobbning – och det som görs, Skolverket, Kunskapsöversikt, 2009, 
<http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F
%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord
%3Fk%3D2224> [13-12-04] ss. 23, 29
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genomgående,  berörde:  elevers  psykiska  samt  fysiska  hälsa  och  välmående  i 
förhållande  till  samhälleliga  begränsande  faktorer  och  omständigheter  i  samhället 
och  i  anslutning  till  utbildning.12 Vetenskapsrådets13 utlåtande  om  relevanta 
forskningsinriktningar inom utbildningsvetenskap 2013 indikerar att forskning som 
inriktar  sig  på  faktorer  som påverkar  elevers  utbildning  och  lärande,  i  en  social 
kontext, är adekvat inom framtida bidrag.14 Från nationell  nivå efterfrågas således 
studier som berör elevers hälsa i utbildningssammanhang. Efterfrågan tyder på en 
brist av forskning som finns kring området, men även, om underbetonat, behovet av 
att förbättra elevers mentala och psykiska hälsa i skolverksamheten.

1.1.5 Offentliga utredningar och rapporter kring mobbning
År  2009  gjorde  skolverket  en  större  genomlysning  av  det  förebyggande  och 
förhindrande arbete mot mobbning som utförs inom den svenska skolverksamheten 
och  kunde  då  konstatera  att  skolor  och  skolledare  efterfrågar  färdigkonstruerade 
program för att förebygga, motverka och åtgärda mobbning.15 Nuläget kring arbetet 
mot  mobbning  beskrivs  som  delvis  styrt  av  flertalet  olika  kommersiella 
programmodeller,  där  inte  någon  är  fullgod  nog  att  leva  upp  till  kraven  på  det 
främjande, preventiva och åtgärdande arbete som skall bedrivas i skolverksamheten. 
Skolverket väljer därför, baserat på 2009 års genomlysning och 2011 års rapports 
resultat,  att  avråda  skolledare  från  att  använda  en  färdig  modells  koncept 
genomgående  i  verksamhetens  arbete,  då  modellernas  åtgärder  inte  är  kreerade 
utifrån den enskilda verksamhetens behov och att åtgärderna därav även kan vara 
felaktiga  och  riskabla  att  vidta.  Arbetet  skall  således  utgå  och  fortlöpa  utifrån 
verksamhetens  behov.16 Det  finns  med  andra  ord  inga  universallösningar  genom 
färdigkonstruerade  programmodeller,  trots  skolverksamheters  vilja  att  finna  ett 
vinnande  koncept  som  tar  itu  med  problematiken  kring  mobbning  och 
implementerandet av värdegrunden. Verksamheterna måste finna sina egna metoder. 
Skolverket  konkluderar  dock  i  2011  års  rapport  Utvärdering  av  metoder  mot 

12 Eriksson Barajas K, C Forsberg & Y Wengström, Systematiska litteraturstudier i  
utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, Natur & 
Kultur, Stockholm, 2013, s. 39 

13 Vetenskapsrådet är en statlig myndighet med rådande uppdrag, under Utbildningsdepartementet, 
att bland annat identifiera forskningsområden i behov av nationella strategiska satsningar. 

Vetenskapsrådet, Uppdrag och styrande dokument, Vetenskapsrådet, 19 november 2013, 
<http://www.vr.se/omvetenskapsradet/uppdragochstyrandedokument.4.12fff4451215cbd83e48000
15494.html> [13-12-05]

14 Vetenskapsrådet, Forskningsinriktning för utbildningsvetenskap 2013, Vetenskapsrådet, 
Kommitténs utlåtande 2013, 2013, 
<http://www.vr.se/omvetenskapsradet/verksamhetochorganisation/myndighetsorganisation/amnesr
adradochkommitteer/utbildningsvetenskapligakommitten/forskningsinriktningforutbildningsvetens
kap2011.4.4332c49a12e7e697ac38000633.html> [13-12-05]

15 Ibid., ss. 14ff.

16 Skolverket, Vad fungerar? - Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket, 
Kunskapsöversikt, 2011, <http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?
_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext
%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2517> [13-12-04] ss. 6f
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mobbning att de allmänna råd och rekommendationer som myndigheten har givit ut 
skall  vara  tillräckliga  som  stöd  och  riktlinje  för  skolverksamheternas  arbete. 
Samtidigt tyder resultatet i rapporten på att personal och särskilt pedagoger upplever 
en osäkerhet i sitt agerande då riktlinjerna är för övergripande för att på egen hand 
kunna brytas ned i deras vardagliga arbete.17 Vidare kan det noteras i Skolverkets 
Allmänna  råd  för  arbetet  mot  diskriminering  och  kränkande  behandling  att  de 
allmänna råden för det preventiva arbetet omfattar enbart övergripande metoder och 
strategier  för  hela  verksamhetens  gemensamma  arbete  och  endast  få  konkreta 
exempel där enskild personal eller pedagog kan vidta en aktiv åtgärd.18 Utan råd om 
egenhändiga  åtgärder  kring  den  sociala  interaktionen  i  verksamheten  blir  således 
pedagogernas arbete mycket komplext.

1.2 Problemformulering
Skolverksamhetens  arbete  med  införandet  av  värdegrunden  ger  en  anvisning  om 
problematiken med förhindrandet av kränkningar, trakasserier och mobbning. Den 
allmänna diskussionen (av ovanstående resonemang) kring varför skolor misslyckas 
med ett arbete genomsyrat av värdegrunden grundar sig i å ena sidan en avsaknad av 
enighet och tydlighet i organisation och ledarskap, men å andra sidan i signaler om 
att pedagoger saknar kunskap och förmåga att agera i situationer där kränkningar, 
trakasserier  och  mobbning  förekommer.  Det  som  kan  konstateras  utifrån 
problematiken,  som  beskrivs  ovan,  är  att  svenska  skolverksamheter  inte  uppnår 
nollvisionens  mål  om  att  ingen  elev  i  skolan  skall  bli  utsatt  för  kränkningar, 
trakasserier  och  mobbning.  Vidare  utdöms  samtliga  konceptuella  program  av 
Skolverket19,  trots  att  myndighetens  egna  riktlinjer  endast  är  övergripande  och 
tenderar till att bli diffusa för den enskilde pedagogen att agera utefter i praktiken 
(vilket även redogjordes för ovan). Pedagoger, som har sitt främsta uppdrag genom 
värdegrunden, behöver konkreta riktlinjer och fokus för att kunna arbeta preventivt. 
Trots  komplexiteten i professionens uppdrag och en diskuterad problematik kring 
brist på kompetens hos de verksamma pedagogerna, styrker de statliga utredningarna 
och riktlinjerna i styrdokumenten pedagogernas betydelsefulla roll och ansvar i det 
förebyggande  arbetet.  Motsägelsefullheten  i  resonemanget  ger  stöd  åt  den 
huvudsakliga  problemformuleringen,  som  kommer  att  knytas  tillbaka  till  i 
diskussionen: Varför kan just den enskilde pedagogen vidta aktiva effektiva åtgärder  
för att förebygga mobbning? 

17 Skolverket, Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket, Rapport 353, 2011, 
<http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F
%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord
%3Fk%3D2498> [13-12-04] ss. 112f, 200

18 Skolverket, Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket, 
Allmänna råd, 2012, <http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?
_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext
%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2798> [13-12-04] ss. 22ff

19 De program som skall främja värdegrunden samt förebygga och åtgärda mobbning vilka åsyftas, 
redogörs för och granskas i Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbning, 2011, ss. 
52-113
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1.3 Syfte och frågeställningar
Studien avser att sammanställa och redogöra för relevanta forskningsresultat kring 
det  preventiva  arbetet  med  att  förebygga  mobbning,  i  syfte  att  klargöra  vilka 
effektfulla åtgärder som den enskilde pedagogen förmår att vidta genom sin position 
och situation i skolverksamheten. 

Utifrån  den  huvudsakliga  problemformuleringen  har  två  forskningsfrågor 
konstruerats för att kunna uppfylla studiens syfte: 

• Vad har aktuell forskning sedan millennieskiftet, åren 2000-2013, resulterat i 
för implikationer kring effektiva preventiva åtgärder?

• Vilka  verkningsfulla  förebyggande  åtgärder  kan  pedagogen  egenhändigt 
agera utefter i den faktiska verksamheten?

1.4 Disposition över bearbetningen av studiens problem
Problemformuleringen skapar syftet för studien. Två frågeställningar konstrueras för 
att  uppfylla  syftet.  Dessa  frågor  besvaras  vid  presentation  av  resultatet  i 
resultatredovisningen.  Intressanta  delar  av  resultatet  diskuteras  utifrån 
problemformuleringen  och  med  det  teoretiska  perspektivet  i  diskussionen. 
Dispositionen presenteras i Figur 1.1.

Figur 1.1 Skiss över bearbetningsprocessen av studiens problem

1.5 Teoretiskt perspektiv
Den sociokulturella  teoribildningen  "perspektivet"  väljs  att  appliceras  på studiens 
resultat,  då  det  teoretiska  perspektivet  kan  lyfta  intressanta  aspekter  kring  de 
preventiva åtgärder mot mobbning som det påvisas att den enskilde pedagogen kan 
vidta  i  skolverksamheten.  Diskussionen  lyfts  således  till  en  mer  vetenskaplig 
intressant dimension genom att aplikation av det sociokulturella perspektivet, vilket 
belyser vikten av pedagogens vägledande och sociala roll i förhållande till eleverna i 
verksamheten20. Den sociokulturella teoribildningen introduceras under avsnitt 1.5.1. 
Vidare lyfts och diskuteras kritiska aspekter av teoribildningen under avsnitt 1.5.2. 

20 Hundeide K, Sociokulturella ramar för barns utveckling – Barns livsvärldar, övers. H Järvå, 
Studentlitteratur AB, Lund, 2006, s. 6f, 51 
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1.5.1 Sociokulturell teoribildning
Den  sociokulturella  teoribildningen  är  vid  och  innehåller  ett  flertal  teorier  och 
teoretiker.  Hundeide benämner teoribildningen likt  ett  ”sociokulturellt  perspektiv” 
som innefattar  teorier med utgångspunkt i att  individer föds in en social struktur, 
skapad  och  beroende  av  individers  samspel.  Strukturerna  är  skapade  av  sociala 
historiska  och  kulturella  processers  resultat,  vilka  påverkar  individers  och  deras 
nästkommande  generations  socialisation.  Individers  utveckling  och  lärande  är 
således  en  socialt  styrd  och  beroende  process.21 Lärande  kan,  utifrån  den 
sociokulturella  teoribildningen,  följaktligen  enbart  uppstå  genom samspel  mellan 
individer,  och  vidare  styrs  lärandeprocessen  av  den  uppstådda  interaktionen. 
Kunskap  medieras  (förmedlas)  från  en  individ  till  en  annan,  då  erhållandet  av 
kunskapen  sker  genom  social  interaktion  men  även  överföringen  av  den.22 Den 
sociala  interaktionen mellan  individer  tenderar  till  att  bli  ritualiserad  och därmed 
norm (allmänt  accepterad)  vilket  resulterar  i  ett  skapande  av  institutionaliserade 
(fastställda) interaktionsmönster23 och sociala kontrakt (överenskommelser)24. Ett led 
i  att  upprätthålla  överenskommelserna  och  interaktionsmönstrena,  är  att  vuxna 
individer externaliserar (förmedlar, likt en objektiv sanning,) dem till de yngre som 
internaliserar  (adapterar)  dem som sina egna. För att nästkommande generationer 
skall  internalisera  vedertagna  interaktionsmönster,  normer  och  överenskomna 
hierarkiformer måste de legitimiseras (rättfärdigas) av samtliga individer i samhället 
–  men  framförallt  av  de  individer  som  är  specifikt  betydelsefulla  för  de  yngre 
individerna (barnen) i dess utveckling och internaliseringsprocess.25 De signifikanta  
andra (omsorgspersoner som t.ex. vuxna auktoriteter likt föräldrar eller pedagoger) i 
barnets  omgivning,  sluter  kontrakt  med dem och förmedlar  de  normer  som skall 
bilda grunden för deras interaktion. De signifikanta andra är, genom igenkännandet 
hos barnet, även viktiga för att avvisa beteende hos barnet som inte följer normerna.26 

Slutandet  av  kontrakten  kräver  en  ömsesidighet  från  båda  parter  att 
överenskommelsen följs från båda håll genom att: barnet betraktar och bekräftar den 
vuxne  som  signifikant  och  auktoritet,  medan  omsorgspersonen  lotsar  barnet  i 
internaliseringsprocessen efter  dess  förmåga  till  inlärning:  inom den ”proximala  
utvecklingszonen”.  Essentiellt,  för  att  överenskommelserna  skall  upprätthållas  och 
normerna legitimeras, är att det finns en föreställning och ett förtroende mellan den 
vuxne och barnet, att båda kommer att uppfylla sin del i avtalet. Avtalen innehåller 
således normativa förväntningar på båda parter.27

21 Ibid., s. 5 

22 Dysthe O, Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I Dysthe O red., Dialog, 
samspel och lärande, Studentlitteratur AB, Lund, 2003, ss. 41, 44, 51f

23 Berger P L & T Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet, övers. S Olsson, 3e uppl., Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2011, ss. 69f, 76ff, 91ff

24 Hundeide, 2006, ss.47ff

25 Berger & Luckmann, 2011, ss. 69f, 76ff, 82, 86-96, 111ff, 153ff

26 Ibid., ss. 155ff

27 Hundeide, 2006, ss. 40-46 
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Säljö menar att en påtaglig social kulturell institution är skolverksamheten, då barnet 
introduceras  för  särskilda  överrenskomna  interaktionsmönster  som  de  måste 
upprätthålla  genom  att  flertalet  unika  kontrakt  sluts  med  t.ex.  pedagoger  och 
kamrater. Kontrakten är dock inte konstanta utan omförhandlas ständigt genom de 
sociala  interaktionsprocesserna.28 Vid  mötet  med  nya  individer  inom  t.ex. 
skolverksamheten  tillämpar  barnet  först  institutionella  kontraktsutkast (adapterade 
allmänna  normer  för  interaktion)  och  kulturella  metakontrakt  (kulturellt  färgade, 
färdigkonstruerade  kontrakt  för  interaktion  och  efterlevnad  av  normer).  Om 
kontrakten,  normerna,  bryts  av  barnet  kan  barnet  tillrättavisas  genom  positivt  
gränssättande  av en vuxen, företrädelsevis, genom  induktion  då agerandet avvisas 
och direkt eller  indirekt  (genom belysandet  av handlandets  konsekvens) indikeras 
som oacceptabelt beteende. Det positiva gränssättandet, genom induktion, åsyftar att 
barnet  skall  bli  införstådd  med  konsekvensen  av  agerandet  och  utveckla  den 
empatiska  förmåga  som krävs  för  att  uppfatta  det  eventuella  obehag  som denne 
orsakat andra (t.ex. genom att reta en kamrat). Det positiva gränssättandet sker t.ex. i 
ett klassrum eller under hemförhållanden som präglas av ömsesidig hänsyn mellan 
samtliga parter.29 Vidare framförs det inom den sociokulturella teoribildningen att en 
god pedagog kan mediera kunskap effektivt vid samspel med eleven. Den effektiva 
medieringen  sker  genom en aktiv  social  interaktion  där  pedagogen förmår  att  ge 
kvick respons och individuellt anpassad lotsning av eleverna, som bör motivera dem 
till att på egen hand kunna redogöra för och resonera kring samt ge förslag på svar 
istället för att enbart pedagogen presenterar dem för eleverna.30    

1.5.2 Teorikritik
Säljö  presenterar  kritik  som riktar  sig  mot  att  den sociokulturella  teoribildningen 
utgår från aspekterna att teoribildningen inte kan förklara hur individers läroprocess, 
internaliseringsprocess  går  till  utan  att  individen  i  grunden  är  förutsägbar  i  sitt 
lärande och att lärandet skulle ske oberoende den situation som råder. Säljö menar 
dock att individer inte kan studeras oberoende sin sociala kontext, utan att ”lärandet” 
är  situations  betingat  och  sker  avsiktligt  och  oavsiktligt  beroende  på  det  sociala 
sammanhanget. Individens agerande och lärande kan således inte tolkas enskilt eller 
oberoende det sociala samspelet.31 

28 Säljö R, Lärande & kulturella redskap – Om lärprocessen och det kollektiva minnet, 3e uppl., 
Studentlitteratur AB, Lund, 2013, ss. 46ff

29 Hundeide, 2006, s. 48, 52f, 83f

30 Dysthe, 2003, ss. 51

31 Säljö, 2013, ss. 65f
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2 METOD
Under  metodkapitlet  motiveras  först  valet  av  litteraturstudie  i  avsnitt  2.1.  Vidare 
presenteras och motiveras de relevanta avgränsningar och urvalskriterier som gjordes 
för att precisera eftersökningen och selektionen av relevant material i avsnitt 2.2. I 
avsnitt 2.3. beskrivs tillvägagångssättet vid eftersökningen av materialet och där med 
vilka ”sökstrategier” som tillämpades. Vidare presenteras materialet i avsnitt 2.4, där 
det även argumenteras för dess relevans i denna studie. I avsnitt 2.5 diskuteras och 
avvägs  litteraturstudiens  sammantagna  tillförlitlighet  och  relevans.  Avslutningsvis 
presenteras den systematiska dispositionen för resultatredovisningen i avsnitt 2.6.

2.1 Systematisk litteraturstudie
Studiens  design  är  en  systematisk  litteraturstudie  då  det  huvudsakliga 
tillvägagångssättet  (för  att  uppfylla  studiens  syfte  och  frågeställningar)  var  att 
systematiskt  söka  och  granska  relevant  publicerad  forskning  inom  ett  specifikt 
beforskat ämnesområde för att metodiskt välja ut och sammanställa ett mindre urval 
av forskningsresultat för en kritisk granskning och slutsats. Metoden är lämplig för 
att  studera  forskningsansatser  med  utvärderande  samt  summerande  syften  och 
frågeställningar.32 Eftersom studien inriktas på att granska aktuell forskning rörande 
effektiva preventiva åtgärder mot mobbning, var således materialet högst väsentlig 
att granskas systematiskt för att identifiera och summera de forskningsresultat som 
presenterar och resonerar kring preventiva slutsatser. Vidare var det nödvändigt att 
granska forskningsresultaten kring förebyggande åtgärder för att kritiskt belysa vilka 
åtgärder som den enskilde pedagogen förmår att aktivt vidta i sin profession.   

2.2 Avgränsningar
För  att  kunna  fokusera  och  precisera  studien  inför  den  huvudsakliga 
litteratursökningen,  efter  publicerade  vetenskapliga  forskningsresultat,  gjordes 
flertalet nödvändiga avgränsningar som tillämpades likt kriterier i det systematiska 
selektionsarbetet.  Barajas  Eriksson,  Forsberg  och  Wengström  resonerar  kring  att 
urvalskriterier bör utgå från att enbart använda och formulera sökord utifrån studiens 
huvudsakliga  frågeställningar.  Vidare  menar  de  att  endast  vetenskapliga  artiklar, 
rapporter  och  avhandlingar  som  är  anonymt  granskade  från  oberoende  part 
(refereegranskade) skall selekteras samt att dessa genomgående följer en vedertagen 
accepterad struktur och god forskningsed – vilken inbegriper saklighet och ärlighet 
vid  utförande  och  presentation  av  resultat.  Databaser  som  publicerar  aktuell 
forskning, utifrån valt ämnesområde, bör väljas för att meningsfulla sökningar skall 
kunna genomföras och om möjligt en relevant tidsintervall,  som forskningen skall 
vara utförd inom för att vara aktuell, motiveras.33 

32 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, ss. 26f, 31, 47f, 55

33 Ibid., ss. 31, 59-69, 75, 83
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Sökorden valdes att utformas, utefter studiens frågeställningar, på det svenska samt 
engelska språket för att kunna ge sökträffar på vetenskapligt material publicerat på 
svenska  såväl  som  engelska.  Svenska  sökord  användes  för  att  nå  nationellt 
publicerad  forskning  på  svenska,  medan  engelska  sökord  främst  användes  vid 
beaktande  av  artiklarnas  och  avhandlingarnas  tryckta  språk  samt  nationella  och 
internationella räckvidd.

Artiklar och avhandlingar som eftersöktes ska uppfylla kravet om att vara anonymt 
refereegranskade  peer  reviewed,  vilket  undersöktes  genom  en  eftersökning  i 
ULRICHSWEB: som är ett register för mer än 300 000 internationella tidsskrifter, 
med  detaljrik  information  angående  bland  annat  enskilda  publikationers 
vetenskapliga refereegranskade status vid eftersökning av ISSN-nummer.34 Ett val av 
databaser gjordes baserat på deras relevans för studiens ämnesområde, omfattning av 
mängd  potentiella  resultat  ”sökträffar”  och  materialets  vetenskapliga  accepterade 
status.  Academic  Search  Elite  (EBSCO) valdes  för  dess  mängd  av  vetenskapligt 
material,  publicerat  i  digitala  magasin  vilka  görs  tillgängliga  genom databasen,35 

samt  för  att  internationell  utbildningsvetenskaplig  forskning  blir  åtkomlig  i 
Academic Search Elite genom dess inkluderande av databaser som exempelvis ERIC 
och PsycINFO.36 ERIC (Education Resource Information Center) är en databas där 
huvudsakligen utbildningsvetenskaplig  forskning publiceras  i  form av artiklar  och 
avhandlingar, varav 337 000 publikationer är tillgängliga i fulltext37. PsycInfo tillhör 
APA (American Psychological Association) och är enskilt den databas som innehar 
mest  förhandsgranskat  forskningsmaterial  kring  mental  hälsa  och  behavioristisk 
forskning  –  genom bland  annat  de  ca  2  500  vetenskapliga  tidskrifter  som finns 
tillgängliga i databasen.38 ERIC och PsycInfo, genom Academic Search Elite, utgör 
ett brett fält av utbildningsvetenskaplig internationell forskning, relevant att utforska 
i anknytning till denna studie. SwePub valdes för möjligheten att granska nationellt 
publicerade  vetenskapliga  avhandlingar  från  svenska  lärosäten.  Ett  antal  av 
avhandlingarna finns tillgängliga i fulltext i SwePub.39 De nationella studierna och 
forskningsresultaten är av särskild vikt i  föreliggande studie, som problematiserar 
mobbning  inom  den  svenska  skolverksamheten.  Genom  SwePub  kunde  svenska 
avhandlingar granskas och användas i studien.

34 ULRICHSWEB, What is Ulrichsweb?, ProQuest LLC, 2013, 
<http://ulrichsweb.serialssolutions.com/> [13-12-05]

35 EBSCO, About EBSCO, EBSCO Industries Inc., 2013, <http://www.ebsco.com/about> [13-12-05]

36 Academic Search Elite, Electronic resources for public libraries, EBSCO Industries Inc., 2013, 
<http://www.ebscohost.com/public> [13-12-05]

37 ERIC, An indispensable resource for educational literature, EBSCO Industries Inc., 2013, 
<http://www.ebscohost.com/public/eric> [13-12-05]

38 PsycInfo, Unmatched Depth and Breadth of Coverage in Behavioral Science and Mental Health 
from the American Psychological Association (APA), EBSCO Industries Inc., 2013, 
<http://www.ebscohost.com/public/psycinfo> [13-12-05]

39 SwePub, Om SwePub, LIBRIS, Nationella Bibliotekssystem, 2013, <http://swepub.kb.se/help.jsp> 
[13-12-06]
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Vidare  valdes  enbart  artiklar  och  avhandlingar  som  är  publicerade  inom 
tidsintervallen  2000-2013  att  studeras  då  majoriteten  av  den  forskning  som  har 
genomförts inom ämnet har publicerats sedan millennieskiftet, men även för att den 
uppseendeväckande  nationella  statistiken  angående  kränkningsfallens  eskalerande 
rapporteras från 2003 och framåt. Slutligen valdes enbart digitalt publicerade artiklar 
i fulltext att användas. 

2.3 Sökstrategier
Först  gjordes  ett  urval  av  sökord  ”nyckelord”,  vilka  valdes  utifrån  studiens 
fokuseringsområde, syfte och frågeställningar. Synonymer till nyckelorden togs fram 
för att undvika ett bortfall av material, genom att enbart utföra en begränsad sökning. 
Sökorden översattes till engelska och ett övervägande av vilka ord som var relevanta, 
utifrån  deras  betydelse  i  kontexten  och  i  förhållande  till  studiens  ämnesområde. 
Utifrån studiens frågeställningar kunde huvudsakligen tolv ämnesrelevanta svenska 
sökord, med tio motsvarande engelska synonymer formuleras. De svenska sökorden 
som  användes  var:  Mobbning,  Trakasserier,  Kränkning,  Kompetens,  Färdighet,  
Förmåga, Läraren, Pedagogen, Förebygga, Förhindra, Fall och Händelse, medan 
de  tio  engelska  synonymerna  var:  Bullying,  Harassment,  Competence,  Expertise,  
Ability, Teacher, Educator, Prevent-/-ion, Cases, Event.

Därefter  utfördes  de  första  sökningarna  genom  databaserna  med  de  engelska 
nyckelorden. Innan sökningarna påbörjades ifylldes urvalskriterierna Full Text, Peer 
reviewed och Year 2000-2013 i den Advanced Search-funktionen i databaserna (dock 
kunde enbart peer reviewed väljas i SwePub vilket medförde att övriga kriterier fick 
avvägas manuellt). I Tabell 2.1 (nedan) presenteras söksträngarna efter de engelska 
nyckelorden  i  Academic  Search  Elite,  då  sökprocessen  först  utgick  från  enstaka 
trunkerade (utökade och relaterade ändelser av) nyckelord40 t.ex. ”Bully*” som gav 
omfattande  sökresultat.  Därefter  bildades  olika  kombinationer  av  trunkerade 
nyckelord genom att applicera den  booleska operatorn ”AND”, för att specificera 
och  precisera  sökresultatet,  för  att  enbart  erhålla  ett  resultat  innehållande  de 
trunkerade nyckelorden41 likt exempelvis  söksträng 33:  Bully* AND Prevent* AND 
Teacher* AND Competence*. Samtliga engelska (och svenska) sökord förkortades, 
genom att deras ”bestämda ändelser” borttogs, och ersattes av trunkeringar – vilket 
framställde  ett  sökresultat  med  nyckelordens  samtliga  ändelser.  De  olika 
kombinationerna av söksträngarna genererade ett slutgiltigt sökningsresultat med ett 
mindre omfattande innehåll. Söksträngarna valdes att redovisas enligt den enkla och 
överblickbara tabelliserade struktur som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
introducerar i sitt verk.42 

40 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 81

41 Ibid., s. 78f

42 Ibid., s. 79
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Tabell 2.1 Numrerade söksträngar bestående av de engelska sökorden, samt kombinationer av dem 
vid eftersökning i Academic Search Elite.

# Sökord Antal sökträffar
1 [Bully*] 2081
2 [Harass*] 1549
3  [Bully* AND Competence*] 67
4  [Bully* AND Expertise*] 6
5  [Harass* AND Competence*] 16
6  [Harass* AND Expertise*] 2
7  [Bully* AND Abilit*] 94
8  [Harass* AND Abilit*] 39
9  [Bully* AND Teacher*] 361
10 [Harass* AND Teacher*] 109
11 [Bully* AND Educator*] 58
12 [Harass* AND Educator*] 30
13 [Bully* AND Prevent*] 455
14 [Harass* AND Prevent*] 207
15 [Bully* AND Case*] 161
16 [Harass* AND Case*] 212
17 [Bully* AND Event*] 67
18 [Harass* AND Event*] 70
19 [Bully* AND Competence* AND Teacher*] 18
20 [Bully* AND Competence* AND Educator*] 2
21 [Harass* AND Competence* AND Teacher*] 2
22 [Harass* AND Competence* AND Educator*] 2
23 [Bully* AND Abilit* AND Teacher*] 22
24 [Bully* AND Abilit* AND Educator*] 8
25 [Harass* AND Abilit* AND Teacher*] 5
26 [Harass* AND Abilit* AND Educator*] 0
27 [Bully* AND Prevent* AND Teacher*] 108
28 [Harass* AND Prevent* AND Teacher*] 19
29 [Bully* AND Case* AND Teacher*] 30
30 [Harass* AND Case* AND Teacher*] 13
31 [Bully* AND Event* AND Teacher*] 13
32 [Harass* AND Event* AND Teacher*] 5
33 [Bully* AND Prevent* AND Teacher* AND Competence*] 6
34 [Bully* AND Prevent* AND Teacher* AND Abilit*] 5

Kommentar:  Söksträng  29-34  gav  flest  relevanta  sökträffar  i  förhållande  till  studiens  syfte  och 
frågeställningar. Söksträngarna 29-34 gav totalt 72 relevanta sökträffar som valdes att granskas mer 
ingående.

I  sökningen  i  Academic  Search  Elite  användes  två  engelska  definitioner  av 
mobbning:  Bullying och  Harassment.  Detta  för  att  undersöka  resultatskillnad  av 
sökningarna genom en eventuell definitionsskillnad. I Tabell 2.1 visas att sökorden 
genererade,  vid trunkering,  breda resultat,  varefter  slutsatsen kunde dras att  båda 
definitionerna  var  användbara  för  vidare  sökningar  i  kombinationer  med  andra 
nyckelord  –  vilka  då  kunde avgränsa och  rikta  mer  fokus  mot  studiens  åsyftade 
studieobjekt.  Lika  tillvägagångssätt  användes  för  samtliga  nyckelord  och  deras 
synonymer  för  att  kunna  bedöma  synonymernas  relevans  för  sökningarna.  De 
söksträngar med hög andel sökresultat, användes därefter i sekundärsökningar genom 
applicerandet av fler nyckelord i söksträngarna. Detta för att ett så adekvat material 
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som möjligt, för studiens syfte, skulle kunna erhållas och studeras. I Tabell 2.1. är 
exempelvis  söksträng  33 en  sammanställning  av  söksträng  19 och  27,  medan 
söksträng  34 är  en  sammanställning  av  söksträng  23 och  27.  I  Tabell  2.1   är 
resultatet från söksträngarna 29-34 således relevanta, då de genererade ett material 
som berör problematiken med att finna preventiva åtgärder mot mobbning. De mest 
relevanta sökorden, genom eftersökningarna i Academic Search Elite, var: Bullying,  
Harassment, Prevent, Teacher, Case, Event, Competence och Ability.

Vidare  utfördes  en sökning med  engelska  nyckelord  i  databasen  SwePub,  vilken 
presenteras  i  Tabell  2.2.  Dock resulterade  söksträngarna  i  ett  mindre  omfattande 
resultat,  varför  inte  flertalet  kombinationer  behövde  göras  då  resultatet  var 
överblickbart. Primärsökningen i Swepub utfördes snarlikt de tidigare sökningarna i 
Academic  Serach  Elite.  I  Tabell  2.2  var  Söksträng  19-21, utefter  de  engelska 
sökorden, de bredaste och mest träffgivande söksträngarna i SwePub. 

Tabell 2.2 Numrerade söksträngar bestående av de engelska sökorden, samt kombinationer av dem 
vid eftersökning i SwePub.

# Sökord Antal sökträffar
1 [Bully*] 120
2 [Harass*] 83
3 [Bully* AND Competence*] 6
4 [Harass* AND Competence] 1
5 [Bully* AND Expertise*] 0
6 [Harass* AND Expertise] 0
7 [Bully* AND Abilit*] 1
8 [Harass* AND Abilit*] 3
9 [Bully* AND Teacher*] 19
10 [Harass* AND Teacher*] 7
11 [Bully* AND Educator*] 1
12 [Harass* AND Educator] 0
13 [Bully* AND Prevent*] 24
14 [Harass* AND Prevent*] 12
15 [Bully* AND Case*] 17
16 [Harass* AND Case*] 8
17 [Bully* AND Event*] 6
18 [Harass* AND Event*] 4
19 [Bully* AND Teacher* AND Prevent*] 6
20 [Harass* AND Teacher* AND Prevent*] 2
21 [Bully* AND Teacher* AND Prevent* AND Case*] 1

Kommentar: Söksträngar 19-21 gav flest relevanta sökträffar i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar. Söksträngarna 19-21 gav totalt nio relevanta sökträffar som valdes att granskas mer 
ingående.

Vidare presenteras i Tabell  2.3 (nedan) de sökningar i SwePub som gjordes med 
söksträngar på svenska som t.ex. Mobb* och Trakass* – detta för att en total träffbild 
av  databasens  relevanta  material  skulle  kunna  sammanställas.  Dock  alstrade 
sökningarna enbart ett fåtal totala träffar, vilket gjorde materialet överblickbart utan 
vidare ingående avgränsning. 
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Tabell 2.3 Numrerade söksträngar bestående av de svenska sökorden, samt kombinationer av dem vid 
eftersökning i SwePub.

# Sökord Antal sökträffar
1 Mobb* 24
2 Trakass* 5
3 Kränk* 30

Kommentar: Enskilda sökord gav enbart ett fåtal sökträffar. Resultat av söksträngarna 1-3 
processerades genom selektering av relevanta resultat i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar.  

2.3.1 Urvalsstrategi och bearbetning 
De  urvalskriterier  som  formulerades  för  denna  studie,  i  enlighet  med 
avgränsningarna  i  avsnitt  2.2,  kan  utefter  sökningarnas  resultat  användas  likt 
inkluderingskriterier för  att  påvisa  att  enbart  ett  fåtal  artiklar,  rapporter  och 
avhandlingar håller måtten för att behandlas i studien.43 Eriksson Barajas, Forsberg 
och  Wengström  ger  exempel  på  en  tabell  med  inkluderingskriterier.  I  tabellens 
vänstra  kolumn  behandlas  undersökningsfaktorer likt:  1)  Publikationer,  2) 
Åtgärd/Aktivitet,  3)  Åtgärds resultat och 4)  Deltagare, medan den högra kolumnen 
presenterar  de  relevanta  inkluderingskriterierna i  förhållande  till  respektive 
undersökningsfaktor.44 I  studien  valdes  den  presenterade  strukturen  för 
inkluderingskriterier att användas för att underlätta följande exkludering av irrelevant 
material. Tabell 2.4 presenterar undersökningsfaktorerna 1-4 enligt ovan, dock med 
tillägget  av  faktorn  5)  Beröringsområde  som var  nödvändig  att  applicera  för  att 
kunna avgränsa resultatet till att enbart befatta mobbning inom skolverksamhet och 
exkludera t.ex. mobbning på arbetsplats. Inkluderingskriterierna följer i enlighet med 
syfte och frågeställningarna samt avgränsningarna som gjordes i avsnitt 2.2.

Tabell 2.4 Inkluderingskriterier för val av relevant material.

Vid bedömning av de relevanta sökresultateten i Tabell 2.5 (nedan) från  söksträng 
29-34,  ur  primärsökningen  i  Academic  Search  Elite,  kunde  enbart  sex  artiklar 
inkluderas efter kriterierna. 

43 Ibid., s. 82

44 Ibid., s. 82
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# Undersökningsfaktor Inkluderingskriterier
1 Publikationer Empiriska studier publicerade mellan år 2000-2013. Digitalt 

tillgängliga publikationer som är refereegranskade
2 Åtgärd/Aktivitet Forskning som har undersökt, jämfört eller framfört material/studier 

som innefattar skolverksamhetens personals kompetens eller förmåga 
att förebygga mobbning.

3 Åtgärds resultat Studieutfallet måste associeras med förebyggande mobbningsåtgärder. 
4 Deltagare Lärare (egen erfarenhet alt. elevers erfarenhet av lärare). 
5 Beröringsområde Skolans verksamhet



Tabell 2.5 En sammanställning av den slutgiltiga träffbilden, efter inkluderingskriterier, i de 
relevanta söksträngarna 29-34 i Academic Search Elite.

Kommentar: Totalt kunde sex artiklar inkluderas efter bedömning av de kriterier som ställs upp i 
Tabell 2.4 och motiveras i avsnitt 2.2. Två artiklar som var dubbletter vid de olika söksträngarnas 
resultat, medförde att den totala summan reducerades till sex artiklar. 

Vidare kunde enbart en artikel från söksträng 19-21 i Tabell 2.6, ur primärsökningen 
i SwePub, inkluderas som relevant för ingående granskning i denna studie. 

Tabell 2.6 En sammanställning av den slutgiltiga träffbilden, efter inkluderingskriterier, i de 
relevanta söksträngarna 19-21 (engelska sökord) i SwePub.

# 
Söksträng

Antal träffar Antal relevanta träffar Motivering av bortfall

19 6 0 Ej relevant innehåll för besvarande av 
frågeställningarna i studien eller ej 
vetenskapligt granskad via sökning i 
ULRICHSWEB. 

20 2 0 Ej relevant innehåll för besvarande av 
frågeställningarna i studien.

21 1 1
Total 9 1

Kommentar: Totalt kunde enbart en artikel inkluderas efter bedömning av de kriterier som ställs upp i 
Tabell 2.4 och motiveras i avsnitt 2.2. 

Dock kunde ingen artikel eller avhandling inkluderas från söksträng 1-3 i Tabell 2.7 
(nedan), ur sekundärsökningen efter svenskpublicerade forskningsresultat i SwePub. 
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# Söksträng Antal träffar Antal relevanta träffar Motivering av bortfall
29 30 2 Ej relevant innehåll för besvarande av 

frågeställningarna i studien. 
30 13 0 Ej relevant innehåll för besvarande av 

frågeställningarna i studien. Ej empirisk 
studie.

31 13 0 Ej relevant innehåll för besvarande av 
frågeställningarna i studien.

32 5 0 Ej relevant innehåll för besvarande av 
frågeställningarna i studien.

33 6 3 Ej relevant innehåll för besvarande av 
frågeställningarna i studien. Samt 
missledande fokus i ev. relevant material 
utifrån studiens inriktning. 

34 5 3 Ej relevant innehåll för besvarande av 
frågeställningarna i studien. Samt 
missledande fokus i ev. relevant material 
utifrån studiens inriktning.

Total 72 6* *Söksträng 29, 33 och 34 uppgav samma 
artiklar i resultatet, varför två dubbletter 
selekterades bort vid summan av totalen. 
resultatet.



Tabell 2.7 En sammanställning av den slutgiltiga träffbilden, efter inkluderingskriterier, i de 
relevanta söksträngarna 1-3 (svenska sökord) i SwePub.

# 
Söksträng

Antal träffar Antal relevanta träffar Motivering av bortfall

1 24 0 Ej relevant innehåll för besvarande av 
frågeställningarna i studien.

2 5 0 Ej relevant innehåll för besvarande av 
frågeställningarna i studien. Ej inom 
tidsintervallen. 

3 30 0 Ej relevant innehåll för besvarande av 
frågeställningarna i studien.

Total 59 0
Kommentar: Enligt kriterierna i Tabell 2.4 kunde inte någon artikel inkluderas till att ingå i studiens 
sammanställda material. 

De  mest  förekommande  exkluderingsorsakerna  var  att  artiklarnas  och 
avhandlingarnas huvudsakliga studiers fokus, och därmed resultat, inte var relevant 
för att kunna besvara frågeställningarna i litteraturstudien. Samt att studiernas fokus 
inte stämde överens med inriktningen för att angripa objektet i denna studie, vilket 
medförde  att  detta  material  blev  obrukbart.  De  mindre  förekommande 
exkluderingsorsakerna var t.ex. att en artikel i Tabell 2.6, söksträng 19, var tvungen 
att exkluderas då den inte var refereegranskad, medan en annan artikel i Tabell 2.7, 
söksträng 2, valdes bort då den inte hade publicerats inom angiven tidsintervall.

2.4 Material
Studiens material granskas genom att först överskådligt presentera och introducera 
artiklarnas huvudsakliga studier under avsnitt 2.4.1. Därefter presenteras, kortfattat, 
studiernas  metoder  under  avsnitt  2.4.2.  Vidare  resoneras  i  avsnitt  2.4.3  kring 
studiernas  etiska  avväganden  och  värdet  av  att  behandla  och  redovisa  studiernas 
resultat.  I avsnitt 2.4.4 resoneras kring det materiella bortfallet i denna studie samt 
vilken betydelse det har för studiens relevans och trovärdighet. Vid granskning av 
materialet  identifierades teman samt tillhörande kategorier  som redovisas i avsnitt 
2.4.5. 

2.4.1 Presentation av material
Studiens  material  valdes  att  presenteras  enligt  Erikssons  Barajas,  Forsbergs  och 
Wengströms överskådliga systematiska struktur under rubrikerna: ”1.    Författare, 
titel,  publiceringsår[...]2.  Undersökningens  frågeställningar[...]3.  Design,  urval, 
bortfall,  datainsamlingsmetoder[...]4.  Resultat[...]5.  Slutsatser”.45 Dock  valdes 
rubriken ”Slutsatser” att ersättas med ”teman” (som resultatet genererade), samt att 
rubriken  ”Etisk  medvetenhet”  applicerades  för  att  sammandragen  skulle  bli 
fullvärdiga.  I Tabell  2.8 presenteras materialet,  artiklarna,  enkelt  under respektive 
rubrik för att bevara överskådligheten och relevansen i förhållande till denna studie. 

45 Ibid., ss. 160f
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Tabell 2.8 Presentation av valda vetenskapliga artiklar
# Författare, år, 

land
Syfte Studiedesign 

(metod)
Population /
Bortfall

Etisk 
medvetenhet

Resultat Tema

1 Fox L C & J 
M Boulton, 
2005, England

Kartlägga 
socialt 
beteende 
hos 
”mobbning
soffer”

Studie m. 
enkätundersökning

330 elever, 
11 lärare
Inget bortfall

Sekretess var 
garanterad

Bristande social 
kompetens hos de 
som faller offer för 
mobbningsaktioner

Social kompetens

2 Terranova M 
A, A Sheffield 
Morris & P 
Boxer, 2008, 
USA

Kartlägga 
socialt 
beteende 
hos 
”mobbare”

Studie m. 
enkätundersökning

138 elever,
14/138

Informerade 
deltagare om 
studie, 
medgivande av 
föräldrar

Bristande social 
kompetens hos de 
som utövar 
mobbning

Social kompetens

3 Garpelin A, 
2004, Sverige

Undersöka 
elevers syn 
på 
mobbning 
som en del 
av 
skollivet

Studie m. 
intervjuer, 
fältanteckningar 
och 
video-/ljudinspelnin
gar

62 individer
Inget bortfall

Informering till 
deltagare & 
deltagares 
förälder m. 
positiv respons

Bristande tilltro till 
vuxnas agerande och 
genuina 
professionella 
beteende i 
elevrelationer och 
mobbningsfall

Pedagogers beteende, 
Social kompetens

4 James J D, M 
Lawlor, A 
Flynn, N 
Murphy, P 
Courtney &
B Henry, 
2006, Irland

Utvärdera 
effekter av 
antimobbni
ngsmodell
en CSP

Studie m. 
enkätundersökning

174 elever
Inget bortfall 

Anonymitet till 
deltagare som 
även var 
informerade om 
studien. 

Positiva resultat av 
strukturerade 
arbetsmetoder 
medförde att flera fall 
av kränkningar 
rapporterades, samt 
ett ökat förtroende 
mellan pedagog och 
elev

Lärarkompetens,
Hantera mobbning,
Antimobbningsmodell
, Solid arbetsstruktur

5 Malti T, D 
Ribeaud &  M 
P Eisner, 
2011, Schweiz 

Utvärdera 
effektivitet 
av åtgärder 
mot 
mobbning 
genom 
modellerna 
PATHS / 
Triple P

Studie m. 
enkätundersökning 
kompletterat m. 
data från då 
pågående studie

1675 elever
*T1: 
314/1675
T2: 84/1675
T3: 67/1675
T4: 
285/1675

Föräldrar gav 
medgivande till 
deltagande av 
deras barn.

Antimobbnings-
program som främjar 
elevers sociala 
kompetens minskar 
risken för 
problembeteende likt 
mobbning. Bättre 
utfall genom arbete i 
skol-, än hemmiljö 

Strategi,
Antimobbningsmodell
, Solid arbetsstruktur,
Social kompetens, 
Utbildning av elever i 
social kompetens

6 Hoglund W L 
G, N E Hosan, 
& B J 
Leadbeater, 
2012, Kanada

Utvärdera 
effekter av 
det 
samhällsba
serade 
skolprogra
met WITS 

Studie m. 
enkätundersökning

432 elever
*W2: 9/432
W3: 35/432
W4: 47/432
W5: 229/432
W6: 194/432

Human-etiskt 
godkännande 
från 
universitetet och 
skolstyrelse 
samt samtycke 
från 
informerade 
föräldrar

Effektiv 
antimobbnings-
modell genom 
utveckling av social 
kompetens 
genererade en ökad 
förståelse samt ett 
förtroende hos elever 
för pedagoger

Strategi,
Antimobbningsmodell
, Solid arbetsstruktur,
Social kompetens,
Utbildning av elever i 
social kompetens

7 Ahtola A, A 
Haataja,  A 
Kärnä, E 
Poskiparta, & 
C Salmivalli, 
2012, Finland

Utvärdera 
KIVA-
modells 
effekter

Studie m. 
webbaserad 
enkätundersökning

238 lärare
Inget bortfall

Inga etiska 
avvägande 
redogjorda för

Strukturerade 
arbetsmetoder gav en 
ökad självtillit hos 
pedagogen att agera i 
sociala situationer

Lärarkompetens,
Antimobbningsmodell
, Solid arbetsstruktur, 
Utbildning av elever i 
social kompetens

*T = Tillfälle, W = ”Wave” Tidsintervall
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2.4.2 Tillämpade metoder
I Tabell 2.8 redovisas att de studier som valdes till  att ingå i litteraturstudien. De 
utvalda  studierna  är  huvudsakligen  utformade  likt  enkätstudier  med  tryckta  eller 
digitala  formulär.  Studiernas  undersökningar  utfördes  i  respondentgrupper,  vilka 
innefattade  elever  och  pedagoger  från  ett  hundratal  till  ett  tusental.  Två  studier 
genomförde  enkätundersökningarna  vid  flertalet  tillfällen  eller  mellan  bestämda 
förflutna tidsintervall. Den mindre omfattande studie som selekterades, bestod av 62 
kvalitativa intervjuer med respondenter, samt av anteckningar och ljudinspelningar 
från auskultation.

2.4.3 Etiska överväganden
De etiska överväganden som har gjorts i denna studie har beaktat Vetenskapsrådets 
etiska  kommittés  forskningsetiska  principer för  genomförande  av  respekterad 
forskning.  Principerna  är  huvudsakligen  fyra  stycken:  Informationskravet  
(information kring studiens syfte och genomförande skall tydligt framgå till berörda), 
Samtyckeskravet  (myndiga deltagare beslutar om sin egen medverkan och kan när 
som  helst  frånsäga  sitt  deltagande),  Konfidentialitetskravet  (integritetskänsliga 
uppgifter  om  deltagare  skall  behandlas  med  varsamhet  och  sekretess  samt  en 
garanterad anonymitet) och Nyttjandekravet  (studiens resultat får enbart användas i 
forskningssyfte).46 Vid granskning av materialet kunde det konstateras (i Tabell 2.8) 
att  majoriteten  av  studierna  innehöll  ett  beaktande  av  minst  en  eller  flera 
forskningsetiska  principer,  vilka  de  mest  övervägda  var  informationskravet, 
samtyckeskravet  och  konfidentialitetskravet.  I  Tabell  2.8  framgår  det  att  en  av 
studierna  inte  redovisade  några  gjorda  etiska  avväganden,  i  enlighet  med  de 
forskningsetiska  principerna.  Vidare  betonar  Eriksson  Barajas,  Forsberg  och 
Wengström att respekterade forskningsstudier skall ha erhållit ett godkännande från 
en  etisk  kommitté  för  att  få  genomföras.47 Utifrån  en  granskning  av  materialet 
(studiernas genomföranden) kunde det konstateras att enbart en studie hade fått ett 
godkännande-utlåtande som skulle kunna liknas vid en etisk kommittés. 

Samtliga studier brister vid uppfyllandet av de forskningsetiska principerna och det 
etiska utlåtandet, dock råder inte lika uppfattningar gällande de etiska avvägningarna 
internationellt – vilket medför att det finns ett omöjligt dilemma i att enbart använda 
studier som uppfyller nationella krav på god forskning. I Tabell 2.8 uppvisade sex av 
sju  studier,  i  varierad  utsträckning,  en  etisk  medvetenhet,  vilken  bedöms  som 
tillräcklig för att använda och granska deras resultat i denna studie. Den studie som 
inte  har  fört  något  resonemang  kring  etiska  avväganden,  är  en  enkätstudie  som 
påvisar ett intressant resultat för litteraturstudien. Ett ratande av studien beaktades 

46 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
Vetenskapsrådet, 2013, 
<http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf> [13-12-
12] ss. 6-14

47  Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, ss. 70, 141
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således  som en  förlust,  varför  den  valdes  att  användas  trots  bristen  av  ett  etiskt 
resonemang.

2.4.4 Bortfall
Studiens beräknade bortfall innefattar de icke digitalt publicerade artiklar, rapporter 
och  avhandlingar  som valdes  att  exkluderas  i  studien,  med  hänsyn  till  den  lilla 
tidsram som fanns  att  tillgå  för  studiens  genomförande.  Bortfallet  av  de  tryckta 
litteraturerna påverkar inte studiens relevans av genomförande eller trovärdighet vid 
redovisande av resultat då studien inte avses att vara allmängiltig. 

2.4.5 Tematisering
Vid bearbetning av materialet,  i  enlighet  med studiens syfte  och frågeställningar, 
återfanns flertalet teman som bildar en länkande väv av forskningsresultatet. I Tabell 
2.8  redovisas  de  huvudteman  som  kunde  identifieras:  Social  kompetens, 
Antimobbningsmodell, Solid  arbetsstruktur,  Strategi och  Lärarkompetens. 
Huvudtemana i  materialets  resultat  fungerar  som  indikatorer  på  vilken  form  av 
preventiva  åtgärder  som  har  visat  sig  vara  effektfulla  mot  mobbning.  Vidare 
urskiljdes  flertalet  underkategorier: Utbildning  av  elever  i  social  kompetens,  
Hantera mobbning  och Pedagogers beteende, ur de huvudtemana som först kunde 
identifieras.  Huvudtemana  innefattandes  förebyggande  åtgärder  bildade  således 
övergripande  benämningar  för  de  snävare  underkategorier  som  indikerade  på 
specifika åtgärder som egenhändigt kan vidtas.

2.5 Reliabilitet och validitet
För att kunna värderar litteraturstudiens kvalitet måste tillvägagångssättet i studien, 
metoden,  bedömas  som  reliabel (tillförlitlig)  genom  att  noggranna  metodiska 
avväganden har genomförts samt att eventuella sporadiska fel kan uteslutas, så att 
studien kan replikeras och erhålla samma resultat.  Vidare skall även studien vara 
valid genom  att  frågeställningarna  och  syftet  kan  besvaras  när  studien  har 
genomförts (d.v.s. att studien är genomförd så att resultatet kan besvara syftet och 
frågeställningarna).  En bedömning  av  studiens  reliabilitet  och  validitet  kan  dock, 
formellt sett, enbart göras efter korrekta avvägningar utifrån precisa mätinstrument 
(likt t.ex. statistiska) som förmår att presentera ett mer allmängiltigt resultat efter sin 
vetenskapliga  exakthet.48 Eftersom  litteraturstudiens  metod  saknar  denna  typ  av 
mätinstrument och indikatorer för att kunna bedöma kvalitén av studien, samt enbart 
behandlar ett mycket litet material vars sammantagna resultat inte kommer att göra 
anspråk på en allmängiltig status, kan enbart litteraturstudien lyftas till en diskussion 
kring dess tillförlitlighet och relevans. 

48 Esaiasson P, M Gilljam, H Oscarsson & L Wägnerud, Metodpraktikan – konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 3e uppl., Norstedts juridik AB, Stockholm, 2007, ss. 63, 70
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Genom  noggrant  gjorda  motiverade  avvägningar  och  resonemang  kring 
tillvägagångssättet  i  studien,  bedömdes  den  som  tillförlitlig  då  metodiska 
felaktigheter har undvikits till en mycket hög grad: samtliga metodiska avväganden 
av  betydelse  för  studiens  tillförlitlighet  (berörande  en  korrekt  metodtillämpning) 
gjordes  utifrån  vedertagen  och  rekommenderad  praxis  i  metodlitteratur.  Vidare 
kunde  studiens  relevans  bedömas  som  god,  ety  de  teman  och  kategorier  som 
identifierades i materialets resultat indikerade på relevanta svar på litteraturstudiens 
frågeställningar  och  syfte.  De  metodiska  avväganden  som  gjordes,  var  således 
relevanta  för  att  kunna  erhålla  ett  resultat  som besvarade  frågeställningarna  och 
syftet.  Emellertid  behandlar  denna  litteraturstudie  enbart  ett  mindre  selekterat 
material, vilket medför att dess implikationer inte kan göra anspråk på att vara av en 
universell  karaktär eller allmängiltiga, likt mycket få omfattande studier kan vara49. 
Dock syftar  enbart  denna litteraturstudie till  att  försöka skapa en överskådlig och 
summerande bild av nutida forskningsimplikationer kring preventiva åtgärder genom 
en  teoretisk  generaliserbarhet,  vilket  inte  kan  liknas  vid  att  konstatera  en 
allmängiltighet i slutsatserna kring åtgärdernas fakticitet – men en nog så intressant 
diskussion och reflektion mot bakgrund av teorin.

2.6 Disposition för redovisning av resultat
Resultatet  redovisas  tematiskt  utifrån  studiens  huvudsakliga  två  frågeställningar: 
”Vad har aktuell  forskning sedan millennieskiftet,  åren 2000-2013, resulterat  i för 
implikationer  kring  effektiva  preventiva  åtgärder?”  och  ”Vilka  verkningsfulla 
förebyggande  åtgärder  kan  pedagogen  egenhändigt  agera  utefter  i  den  faktiska 
verksamheten?”.  Strukturen  för  redovisningen  av  resultatet  valdes  för  att  på  ett 
överskådligt  vis  kunna  uppfylla  studiens  syfte  att  först  summativt  redogöra  för 
forskningsresultaten  kring  det  preventiva  arbetet  mot  mobbning,  för  att  därefter 
förtydliga vad resultaten indikerar på för åtgärder som den enskilde pedagogen kan 
vidta genom sitt agerande och vilka åtgärder som ger effekt genom agerandet. 

Svaren på frågeställningarna presenteras enligt en tematisk struktur då första frågans 
svar  kring  effektfulla  preventiva  åtgärder  lyder  enligt  de  huvudteman  som  har 
identifierats,  medan  den  andra  frågan  kring  egenhändiga  preventiva  åtgärder 
besvaras  utefter  de  underkategorier  som identifierades  ur  de  större  temana.  Den 
andra frågan bygger  på slutsatsen  av  den första  frågan,  därför  är  det  logisikt  att 
underkategorierna utgår från andra frågans resultat eftersom detta anknyter till den 
första  frågan  som  introducerar  huvudtemana.  Samtliga  huvudteman  och 
underkategorier presenteras i Tabell 2.8 i avsnitt 2.4.1 och kursiveras fortlöpande i 
resultatredovisningen i kapitel 3.

49 Ibid., ss. 223, 143, 175ff
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3 RESULTAT
Artiklarnas  relevanta  resultat  presenteras  i  enlighet  med  litteraturstudiens 
frågeställningar  och  redovisas  under  separata  rubriker  med  svar  på  första  frågan 
under avsnitt 3.1 samt svar på andra frågan under avsnitt 3.2. 

3.1 Forskningsimplikationer kring preventiva åtgärder 
Sex av sju vetenskapliga artiklars resultat indikerar att det preventiva arbetet bör utgå 
från att främja elevers  sociala kompetens. Fox och Boulton menar att det finns ett 
tydligt samband mellan en bristande social kompetens och mobbning. Deras studie 
konkluderar, angående olika sociala färdigheter som jämförts mellan offer och icke-
offer från såväl elevperspektiv ur själv- och kamratsyn som från lärarperspektiv, att 
icke-offer hade en större förmåga till  att  kunna stå på sig och inte tillåtas att  bli 
utsatta medan offren tillät sig att bli kränkta och blev därmed utsatta. En utveckling 
av den sociala kompetensen hos de elever som blev offer i kränkningssituationer, 
skulle  minimera  riskerna  för  dem  att  bli  utsatta  eller  tillåta  sig  bli  utsatta  för 
kränkande behandling och trakasserier. En bristande social kompetens försvårar ett 
fungerande  socialt  samspel.50 Ur  ett  motsatt  studiefokus  konkluderar  Terranova, 
Sheffield Morris och Boxer att aggression är den främsta faktorn för indikation på 
framtida mobbningsbeteende hos elever då elever som mobbar kamrater ”seem to 
lack the regulatory abilities  needed to inhibit  aggressive behaviors and seem less 
likely  to  fear  the  potential  negative  consequences  of  their  behaviors.”51 Låg 
rädsloreaktivitet  (en  låg  nivå  av  upplevd  rädsla) visar  sig  således  störa 
internaliseringen av sociala normer liksom utveckling av empati och samvete, vilket 
ökar sannolikheten för utåtagerande, aggression och mobbning. Elever som kränker 
andra  kamrater  uppvisar  en  brist  på  sociala  färdigheter,  vilket  skulle  kunna 
förebyggas  genom  utvecklandet  av  en  reglerande  förmåga,  gällande  att  hantera 
aggressiva impulser. Att öva upp elevers sociala färdigheter skulle kunna avstyra den 
framtida mobbningsfrekvensen.52 Malti, Ribeaud och Eisner stödjer konklusionen att 
främja  elevers  sociala  kompetens  minskar  risken  för  att  elever  faller  in  i  ett 
problematiskt socialt beteende likt att vid upprepade tillfällen kränka eller trakassera 
kamrater.53 Vidare  konstaterar  Garpelin  att  pedagogerna  måste  kunna  uppvisa  en 
social kompetens, och en vilja till att vara social gentemot eleverna, för att eleverna 

50 Fox L C & J M Boulton, 2005, 'The social skills problems of victims of bullying: Self, peer and 
teacher perceptions', British Journal of Educational Psychology, vol. 75, nr. 2, Academic Search 
Elite [13-12-08] ss. 321ff

51 Terranova A M, A Sheffield Morris & P Boxer, 2008, 'Fear Reactivity and Effortful Control in 
Overt and Relational Bullying: A Six-Month Longitudinal Study', Aggressive Behavior, Vol. 34, 
nr. 1, Academic Search Elite [13-12-05] ss. 112f 

52 Ibid. ss. 111ff 

53 Malti T, D Ribeaud & M P Eisner, 2011, 'The Effectiveness of Two Universal Preventive 
Interventions in Reducing Children's Externalizing Behavior: A Cluster Randomized Controlled 
Trial', Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, vol. 40, nr. 5, Academic Search Elite 
[13-12-05] ss. 686ff
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skall kunna utveckla sin sociala förmåga.54 Hoglund, Hosan och Leadbeater menar 
även att pedagogen skall vara den som vägleder eleverna i sitt lärande, för att de skall 
utveckla sin sociala kompetens.55

Fyra  artiklars  resultat  benämner  anti-mobbningsmodeller samt  en  solid  
arbetsstruktur för hantering av konflikter  och kränkande beteende som långsiktig 
effektiva  preventiva  åtgärder.  Ahtola,  Haataja,  Kärnä,  Poskiparta,  och  Salmivalli 
redogör  för  ett  resultat  som  indikerar  att  deltagande  genom  ett  anti-
mobbningsprogram (i detta fall: KiVa) med en solid arbetsstruktur för att ta itu med 
mobbning,  påverkade  pedagogerna  positivt  genom  att  de  erhöll  en  större 
självutvärderad  kompetens.  Kompetensen  utvecklas  genom den dubbeleffekt  som 
blir  vid  undervisande  av  lärare  för  elev,  d.v.s.  att  båda  parter  i  lärosituationen 
påverkas. Pedagogen befäster sin kompetens ytterligare genom att lära ut, vilket ökar 
pedagogens tillit till sin egen förmåga. Efter ett interventionsår med modellen och 
arbetsstrukturen kände sig pedagoger,  i  interventionsskolorna,  mer  kompetenta  än 
pedagoger i kontrollskolorna (de jämförelsegrupper av skolor som ej använde sig av 
KiVa under pågående undersökningsperiod). Pedagoger i interventionskolorna fick 
en ökad grad av självtillit  vid hantering av mobbningssituationer och blev således 
mer  själveffektiva  vid  hanteringen  av  kränkningar  och  trakasserier  samt  i  det 
sammantagna arbetet mot mobbning.56 Vidare stärker  Maltis, Ribeauds och Eisners 
studie att en hållbar arbetsstruktur inom skolverksamheten, genom antimobbnings-
programmet  PATHS,  ger  en  positiv  effekt  på  arbetet  att  förebygga  mobbning. 
PATHS visade på att en skolverksamhetsfokuserad strategi gav en större effektivitet, 
genom en minskad mobbningsfrekvens, än skolor som saknade en fast arbetsstruktur 
för hantering av mobbning.57 Hoglund, Hosan och Leadbeater intygar det positiva 
resultatet  med  att  arbeta  preventivt  genom  ett  anti-mobbningsprogram.  I  deras 
resultat konstateras att elever som har exponerats för ett fast strukturellt arbetssätt, 
enligt en antimobbningsmodell (i detta fall WITS) i grundskolan, utvecklar en större 
medvetenhet  om kränkande handlingar  gentemot  kamrater.  Eleverna  blev  således 
mer införstådda med vad kränkningar var, samtidigt som de även blev bekvämare 
med att  rapportera  kränkande handlingar.58 Även  James,  Lawlor,  Flynn,  Murphy, 
Courtney  och  Henry  presenterar  ett  positivt  resultat  efter  utvärdering  av  anti-
mobbningsprogrammet  CSP,  vars  strukturerade  arbetsmetoder  visade  på  ett  ökat 

54 Garpelin A, 2004, 'Accepted or Rejected in School', European Educational Research Journal, vol. 
3, nr. 4, SwePub [13-12-05] ss. 733ff

55 Hoglund W L G, N E Hosan, & B J Leadbeater,  2012, 'Research Into Practice – Using Your 
WITS: A 6-Year Follow-Up of a Peer Victimization Prevention Program', School Psychology  
Review, vol. 41, nr. 2, Academic Search Elite [13-12-05] ss. 202-213

56 Ahtola A, A Haataja, A Kärnä, E Poskiparta, & C Salmivalli, 2012, 'For Children Only? Effects of 
the KiVa antibullying program on teachers', Teaching and Teacher Education, vol. 28, nr. 6, 
Academic Search Elite [13-12-05] ss. 855ff

57  Malti, Ribeaud & Eisner, 2011, ss. 686ff

58  Hoglund, Hosan & Leadbeater,  2012, ss. 202-213
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förtroende mellan pedagoger och elever, vilket medförde att fler fall av kränkningar 
rapporterades till personalen och att mobbningen generellt minskade.59

Följaktligen styrker forskningsresultat att verksamheter och pedagoger behöver ha en 
gemensam  strategi  för att  aktivt  förebygga mobbning.  Malti,  Ribeaud och Eisner 
konstaterar  att  strategiska  modeller  för  att  utveckla  elevers  sociala  förmåga  gav 
divergerande resultat, beroende på om modellen genomfördes i hemmiljö (Triple-P) 
eller i skolmiljö (PATHS) då modellen som följdes i skolverksamheten gav ett mer 
signifikant  och  positivt  resultat.  PATHS  visade  alltså  på  att  en 
skolverksamhetsfokuserad  preventiv  strategi  gav  en  större  effektivitet  genom  en 
minskad mobbningsfrekvens. Sammanfattningsvis indikerar resultatet på att sociala 
kompetensbaserade  utbildningar  inom  skolans  verksamhet,  liksom  PATHS,  kan 
minska  den  långsiktiga  risken  med  att  barnen  kommer  att  falla  in  i  utagerande 
problembeteenden.60 Avslutningsvis  kan  Malti,  Ribeaud  och  Eisner61,  Hoglund, 
Hosan och Leadbeater62, James, Lawlor, Flynn, Murphy, Courtney och Henry63 samt 
Ahtola, Haataja, Kärnä, Poskiparta, och Salmivalli64 i sina studier, vilka behandlar 
och  utvärderar  olika  anti-mobbningsmodeller,  styrka  slutsatsen  att  strategier  är 
grunden för ett fungerande och effektivt preventivt arbete mot mobbning. 

Lärarkompetensen framställs  i  två  artiklar  som  en  av  de  viktigaste  preventiva 
åtgärderna i arbetet  med att förebygga mobbning.  James, Lawlor, Flynn, Murphy, 
Courtney och Henry att förtroendet mellan pedagoger och elever enbart kan byggas 
upp  om  pedagogen  uppvisar  ett  professionellt  beteende.  Pedagogen  måste 
följaktligen utveckla sin kompetens för att kunna agera professionellt och trovärdigt i 
sociala situationer i verksamheten.65 Garpelin påvisar elevers behov av pedagogens 
professionella  uppträdande  eftersom ”the  young  people  express,  teachers  have  a 
crucial  role  as  adult  representatives”.66 Ahtola,  Haataja,  Kärnä,  Poskiparta,  och 
Salmivalli bekräftar behovet av en djupgående utbilning för pedagoger i att hantera 
kränkningar, trakasserier och mobbning, för att de skall kunna öka sin sammantagna 
lärarkompetens om sitt agerande i problematiska sociala situationer.67 

59 James J D, M Lawlor, A Flynn, N Murphy, P Courtney & B Henry, 2006, 'One School's 
Experience of Engaging with a Comprehensive Anti-Bullying Programme in the Irish Context: 
Adolescent and Teacher Perspectives', Pastoral Care, vol. 24, nr. 4, Academic Search Elite [13-
12-06] ss. 43ff

60  Malti, Ribeaud & Eisner, 2011, ss. 686ff

61  Ibid.

62  Hoglund, Hosan & Leadbeater,  2012, ss. 202-213

63  James, Lawlor, Flynn, Murphy, Courtney & Henry, 2006, ss. 43-47

64  Ahtola, Haataja, Kärnä, Poskiparta & Salmivalli, 2012, ss. 855ff

65  James, Lawlor, Flynn, Murphy, Courtney & Henry, 2006, ss. 43ff

66  Garpelin, 2004, s.737

67  Ahtola, Haataja, Kärnä, Poskiparta & Salmivalli, 2012, ss. 855ff
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3.2 Pedagogers egenhändiga preventiva åtaganden
I  forskningsresultatet  redogörs  för  betydelsen  av  att  utbilda  elever  i  social  
kompetens,  då  pedagogen  är  den  viktiga  vägledaren  i  elevernas  sociala 
kompetensbyggande.  Hoglund,  Hosan  och  Leadbeater redogör  för  vikten  av  att 
eleverna lär  sig att  agera socialt  kompetent vid konfliktsituationer  genom att  lösa 
dem  pacifistiskt.  Pedagogen  blir  således  betydelsefull  genom  att  tillhandahålla 
eleverna kunskaperna om hur eleverna kan agera för att inte aktivt eller passivt stödja 
kränkande  handlingar  samt  beteenden,  men  även  hur  de  kan  hantera  aggressivt 
uppträdande från kamrater och personer i omgivningen genom att avvärja beteendet 
på ett  effektivt  sätt  utan att  situationen eskalerar.  Resultatet  tyder även på att  det 
preventiva arbetet  (genom WITS) upprätthåller  nivåerna av social  kompetens  hos 
elever  i  grundskolan,  då  en kontinuerlig  utbildning  av  elever  i  social  kompetens 
genomförs. Följaktligen menar  Hoglund, Hosan och Leadbeater att fortbildning av 
eleverna måste genomföras under de högre stadierna inom skolan, för att bibehålla 
den goda effekten av arbetssättet.68 Malti,  Ribeaud och Eisner redovisar vidare ett 
positivt  resultat  i  sin studie,  då pedagoger undervisar elever i hur de kan hantera 
sociala dilemman, sociala relationer och normsystem samt vägleder eleverna till en 
ökad självkänsla,  emotionell  förståelse  och  självbehärskning.  Samtliga  utbildande 
och vägledande åtgärder gav goda resultat i studien.69  

Vidare  indikerar  forskningsresultat  vikten  av  att  pedagogen  aktivt  ingriper  och 
hanterar mobbning. James, Lawlor, Flynn, Murphy, Courtney och Henry redovisar 
denna  slutsats  i  sin  studie  då  flertalet  effektiva  preventiva  åtgärder  genom 
utvärdering av anti-mobbningsmodellen CSP (som bygger på att utveckla elevernas 
tilltro till pedagogens förmåga att hantera mobbning), uppmärksammar och indikerar 
på vad elever  anser  att  pedagogen bör  vidta  för  åtgärder  i  mobbningssituationer. 
Pedagogen bör aktivt uppmärksamma,  samtala, lösa de situationer som rapporterats 
samt följa upp fallen på ett lugnt, kontrollerat och konfidentiellt manér. Vidare anser 
elever  att  korridorstillsyn,  samt  att  lärarna  visar  att  de  bryr  sig  och  reder  upp 
småsaker, är viktiga och effektfulla åtgärder. I studien kunde det vidare konkluderas 
att  personalen,  genom  arbetandet  i  enlighet  med  en  fast  struktur  likt  en 
”antimobbningsmodell”, upplevde en större trygghet i sitt arbete. Genom de tydliga 
riktlinjerna och arbetssättet kände pedagogerna en större tilltro till sin förmåga att 
aktivt hantera mobbning och lösa de kritiska situationer som uppstår, samtidigt som 
de upplevde att elevers vilja att rapportera incidenter ökade och att samarbetet mellan 
personalen fungerade i större utsträckning i verksamheten. Personalen ansåg att de 
påtagliga strukturerna och arbetssättet medförde en ökad vaksamhet bland personal 
och elever samt att diskutera mobbning i verksamheten blev mer givet.70 

Slutligen indikerar resultatet på att pedagogen bör överväga sitt eget  pedagogiska 
beteende och agerande i sociala sammanhang genom sitt yrke, då Garpelin slår fast 

68  Hoglund, Hosan & Leadbeater,  2012, ss. 202-213

69  Malti, Ribeaud & Eisner, 2011, ss. 681, 686ff

70  James, Lawlor, Flynn, Murphy, Courtney & Henry, 2006, ss. 43ff
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vid, i sin studie, att elever uttrycker att lärare är betydande som vuxna representanter 
i skolan. Eleverna fäster en stor vikt vid att pedagoger skall uppvisa ett äkta eller 
genuint  beteende  från  början.  Pedagogers  beteende  bör  spegla  villkoren  för  det 
sociala livet i samhället och därmed vilka som skall råda i skolan: att leva upp till 
demokratiska  principer  samt  alltid  sträva  efter  rätten  att  var  och  en  bemöts  med 
respekt från alla medlemmar i skolklassen – inne såväl som utanför klassrummet. 
Vidare menar Garpelin att ”adult intervention from teachers and others responsible in 
school should never be half-hearted” då detta sänder felaktiga signaler till eleverna, 
vilket ger dem en låg trovärdighet för personalen.71 Pedagoger som ignorerar (d.v.s. 
inte  agerar  i)  mobbningssituationer,  bidrar  till  en  legaliserad  bild  av  mobbning 
genom att situationen inte aktivt hanteras, diskuteras eller problematiseras. Eleverna 
uppmärksammar ignoransen och tolkar den likt en bekräftelse – ett legitimt socialt 
normaliserat beteende inom skolans värld.72 

71  Garpelin, 2004, s. 737

72  Ibid., s. 733
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4 DISKUSSION
Under diskussionen kommer den huvudsakliga problemformuleringen ”Varför kan 
just  den  enskilde  pedagogen  vidta  aktiva  effektiva  åtgärder  för  att  förebygga 
mobbning?” belysas med hjälp av den sociokulturella teoribildningen på resultatet. 
Signifikanta  och intressanta delar  ur resultatet  lyfts  fram och diskuteras tematiskt 
utefter en sammanslagning av de identifierade huvudtemana och underkategorierna. 
Fusionen  av  huvudtemana  och  underkategorierna  utfördes  för  att  knyta  samman 
frågeställningarnas signifikanta resultat till den övergripande problemformuleringen 
och på detta vis lyfta resultatet till en enhetlig och mer intressant diskussion (se Figur 
1.1 i avsnitt 1.4), än om resultatet hade diskuterats under separata rubriker. Under 
avsnitt  4.1  diskuteras  huvudtemat  Social  kompetens  i  ljuset  av  underkategorin 
Utbilda  elever  i  social  kompetens  för  att  lyfta  pedagogens  betydelse  i  att  kunna 
utveckla  elevers  sociala  kompetens.  Vidare  i  avsnitt  4.2  summeras  huvudtemana 
Antimobbningsmodell, Solid  arbetsstruktur  och  Strategi genom  underkategorin 
Hantera mobbning för att klargöra betydelsen av att pedagogen arbetar strategiskt 
mot  mobbning.  I  avsnitt  4.3 avrundas diskussionen med att  behandla huvudtemat 
Lärarkompetens då temat diskuteras utifrån underkategorin Pedagogers beteende för 
att  med  detta  belysa  vikten  av  pedagogens  förståelse  för  sitt  eget  lärande  och 
utmaningar  i  sitt  uppdrag.  Avslutningsvis  lyfts  styrkor  och  svagheter  med  det 
metodiska tillvägagångssättet i litteraturstudien, samt en redogörelse för resultatets 
relevans och trovärdighet i avsnitt 4.4.

4.1 Utveckla elevers sociala kompetens genom utbildning
Resultatet  indikerade  att  elevers  bristande  sociala  kompetens  utgör  grunden  för 
mobbningsbeteende  och  offerbeteende  hos  elever  vid  mobbningssituationer.73 

Elevers bristande sociala  förmåga problematiserar  den sociala  interaktionen bland 
dem i skolverksamheten och stör det vedertagna interaktionsmönstret74 som bör råda 
för att  samspelet  skall  fungera.  Elevernas  brister  i  att  förstå  hur  de skall  agera  i 
sociala  sammanhang  och  hantera  sociala  situationer  grundar  sig  i  att  de  inte  har 
adapterat  eller  introducerats  för de  institutionaliserade interaktionsmönstren75 som 
skolverksamheternas utbildningsverksamheter består av. För att eleverna skall kunna 
få  en ytterligare  möjlighet  att  bli  varse om de rådande normerna  för  samspelet  i 
verksamheten,  är pedagogen betydelsefull  då denne kan  externalisera76 de sociala 
kontrakt77 och  kulturellt  präglade  metakontrakt78 som samspelet  lyder  under  och 
vägleda eleverna mot ett accepterat socialt beteende – och detta för att harmoni skall 
råda  i  interaktionen.  De kulturella  metakontrakten  är  även viktiga  att  pedagogen 

73  Fox & Boulton, 2005, ss. 321ff ; Terranova, Sheffield Morris & Boxer, 2008, ss. 322ff

74  Berger & Luckmann, 2011, ss. 69f, 76ff

75  Ibid.

76  Ibid., ss. 76ff

77  Hundeide, 2006, ss.47ff

78  Ibid., ss. 52f 
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medierar  för  att  det  sociala  samspelet  skall  fungera  optimalt.  Metakontrakten  är 
skilda  från  de  sociala  konventionerna  då  metakontrakten  är  beroende  kulturella 
omständigheter  (t.ex.  hälsningsritualer  och  uppvisande  av  respekt)  snarare  än 
vedertagna  normer  likt  dygder  (t.ex.  att  det  inte  är  socialt  accepterat  att  mörda 
någon). Vidare kan interaktionen mellan pedagog och elev bli lidande om de agerar 
efter olika metakontrakt, varför det är väsentligt att pedagogen medierar även dem i 
skolverksamheten.  De elever  som uppvisar ett  problematiskt  socialt  beteende  kan 
internalisera79 de  normer som krävs för att  skapa ett  fungerande socialt  samspel. 
Dock  är  den  sociala  omgivningens  atmosfär  (skolverksamheten  och  hemmiljön), 
samt om pedagogen kan finna eleven i sin utveckling (och därmed dess  proximala  
utvecklingszon80 för  att  tillgodogöra  sig  det  vedertagna  normsystemet),  och 
pedagogens position, i förhållande till eleven, avgörande för om eleven kommer att 
efterleva  normerna  och  anta  dem  som legitima.  Således  är  auktoritetspersoner  i 
familjen,  det  omgivande  samhället  och  skolverksamheten  (i  form  av  personal) 
avgörande för om barnet/eleven kommer att acceptera de normerande strukturerna 
som legitima81 och etablera en funktionell social kompetens. Dock kräver detta att 
pedagogen innehar en social kompetens som eleven kan efterleva. Vilket pedagogen 
kan avsakna då Sennerstam (i avsnitt 1) anser att lärare lider brist på professionell 
kompetens  att  bl.a.  agera  i  förebyggande  syfte  mot  mobbning.82 Bristen  på  den 
professionella  kompetensen  skulle  möjligen  kunna  likställas  med  en  specifik 
avsaknad av en social kompetens.  

Vidare  konstaterar  Hoglund,  Hosan  och  Leadbeater  att  pedagogen  genom  sin 
betydelsefulla  position  som omsorgsperson  har  en  inverkan  på  elevernas  sociala 
kompetensbyggande och vägledande in i en social samhörighet i skolverksamheten.83 

Genom pedagogens  roll  som ”omsorgsperson”  och  förmåga  till  att  mediera84 de 
vedertagna normerna, genom värdegrundsuppdraget, kan denne även uppfattas som 
en signifikant andra85 och därmed som en legitim förebild och auktoritet för eleven. 
Om  pedagogen  bekräftas  som  auktoritet  kommer  således  eleven  att  adaptera 
pedagogens  normerande  handlingar  som rättfärdiga  och  vedertagna.  Dock  måste 
eleven inte nödvändigtvis  erkänna pedagogen som en signifikant  andra om denne 
inte upplever pedagogen som en ”omsorgsperson”. Det vill säga om eleven inte har 
haft någon möjlighet till att etablera en förtroendefull relation med pedagogen, kan 
uppfattningen  av  denne  som  en  omsorgsperson  avsaknas.  Om  det  inte  existerar 
förtroendefulla eller respektfulla relationer mellan elev och pedagog, kommer inte 
interaktionen  mellan  dem  att  fungera  väl,  vilket  kommer  att  påverka  elevens 

79  Berger & Luckmann, 2011, ss. 153ff, 190ff

80  Hundeide, 2006, ss. 45f

81  Berger & Luckmann, 2011, ss. 82, 111ff

82  Sennerstam, 2011

83  Hoglund, Hosan & Leadbeater,  2012, ss. 210ff

84  Dysthe, 2003, ss. 51

85  Berger & Luckmann, 2011, ss. 155ff
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internaliseringsprocess86 av  sociala  normer  då  denne  inte  kommer  att  adaptera 
lärarens  medierade  normer.  Internaliseringsprocessen,  inlärningen  hos  eleven, 
fungerar  inte  optimalt  om  den  sociala  interaktionen  är  störd  mellan  elev  och 
pedagog.

4.2 Arbeta systematiskt och strategiskt mot mobbning
I  avsnitt  1.1.5 konstaterades  att  Skolverket  utdömer  konceptuella  program för att 
förebygga mobbning då de var riskabla att använda eftersom de inte blir individuellt 
anpassade för enskilda skolverksamheter.87  Dock indikerar den övervägande delen 
av resultatet att arbeta efter en solid och vedertagen struktur i skolverksamheten, likt 
efter  en  antimobbningsmodell,  skapar  en trygghet  för  såväl  personal  som elever. 
Både personal och elever är införstådda med det rådande arbetssättet i organisationen 
och vet därför hur den sociala interaktionen skall råda.88 Skolverksamheten som är en 
kulturell institution89, inbegriper fasta strukturer av sociala normer, vilka är skapade 
av tidigare personer i verksamheten, som präglar personal och elever vilka agerar 
efter  dessa  institutionaliserade interaktionsmönster90. Agerandet  sker  då  enkelt 
genom  att  samtliga  parter  använder  sig  av  dessa  färdigutarbetade  institutionella  
kontraktsutkast91 vid  den  sociala  interaktionen.  De  normerande  mönstren  skapar 
således en social trygghet, för alla deltagare, då de är inbegripna med hur det sociala 
samspelet skall fortlöpa. Pedagogen kan således självständigt agera preventivt, vid 
brytandet mot de sociala interaktionsmönstren, om den har en självklar arbetsstruktur 
och strategier att förlita sig på och därmed vet hur denne ska hantera situationer med 
avvikande  socialt  beteende  (utifrån  de  institutionella  kontraktsutkasten)  som  kan 
mynna  ut  i  mobbning.  De  kritiska  aspekter  av  anti-mobbningsmodellers  effekter 
(som lyfts fram i avsnitt 1), stämmer således inte överens med det positiva resultat 
som  redogjorts  för  i  studier  kring  modellernas  effektivitet  efter  en  fast  struktur 
(avsnitt  3.1).  Motsägelsefullheten  kan  spegla  konflikten  mellan  att  övergå  från 
vedertagna arbetsstrukturer till att försöka institutionalisera nya.

Vidare  konstaterade  James,  Lawlor,  Flynn,  Murphy,  Courtney  och  Henry  att 
elevernas  förtroende  för  pedagogen är  betydelsefull  för  att  ett  gott  samspel  skall 
fungera dem emellan  och en god relation  byggas  upp. Förtroende  för  den vuxne 
pedagogen skapar även en social trygghet bland eleverna samt en vilja till att bidra 
till verksamheten och till ett gott socialt klimat i den.92 Genom att pedagogen skapar 

86  Hundeide, 2006, ss. 40-46

87  Skolverket, Vad fungerar? – Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, 2011, ss. 6f

88  Ahtola, Haataja, Kärnä, Poskiparta & Salmivalli, 2012, ss. 855ff; Malti, Ribeaud & Eisner, 2011, 
ss. 688f; Hoglund, Hosan & Leadbeater,  2012, ss. 209-213;  James, Lawlor, Flynn, Murphy, 
Courtney & Henry, 2006, ss. 43-47

89  Säljö, 2013, ss. 46ff

90  Berger & Luckmann, 2011, ss. 69f, 76ff

91  Hundeide, 2006, s. 48

92  James, Lawlor, Flynn, Murphy, Courtney & Henry, 2006, ss. 43-47
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goda relationer med eleverna kan denne bli sedd som en ”omsorgsperson”, men även 
att denne blir accepterad som en signifikant andra93 och därmed likt en auktoritet för 
eleven.  När  eleven  har  accepterat  pedagogen  som  en  stark  förebild  i  sin 
utvecklingsprocess,  möjliggörs  tillfällen  för  eleverna  att  internalisera  pedagogens 
uppvisade  normativa  beteende.  Eleven  uppvisar  således,  genom  bekräftandet  av 
pedagogens auktoritära roll, en tilltro för pedagogens normerande agerande och antar 
det  för  legitimt.  Detta  medför  möjligheter  för  pedagogen  att  utöva  ett  positivt  
gränssättande94, tillrättavisande, som eleverna också kommer att vara mottagliga för. 
Om tillrättavisandet sker genom induktion (då pedagogen direkt ingriper och påpekar 
elevers  felaktiga  eller  bristfälliga  agerande)95 kan  pedagogen  genom  sin 
auktoritetsposition utföra en effektfull åtgärd, vilken utvecklar elevers förståelse för 
de sociala normerna samt dess empatiska förmåga genom att påpeka konsekvenserna 
av det felaktiga agerandet. Dock kan det vara utmanande att nå fram till de elever 
som har en underutvecklad empatisk förmåga genom induktion, då metoden utgår 
från  att  använda elevens  empatiska  förmåga  för  att  den skall  bli  införstådd med 
konsekvenserna för den utsatta parten vid t.ex. en kränkningsaktion. Vidare är det 
exempelvis viktigt att pedagogen, som en accepterad förebild, aktivt ingriper i det 
som  kan  liknas  vid  ”bagatellartade”  konflikter  i  korridoren  då  dessa  mindre 
överträdelser från normerna kan eskalera till större problembeteenden om pedagogen 
ignorerar händelsen. Ignoransen kan uppfattas av eleverna som att avvikandet från 
normen är legitimt96. Pedagogen kan således, genom sitt aktiva agerande, både avvisa 
felaktigt agerande97 och ömsesidigt, tillsammans med eleverna, slå fast vid kontrakt  
(normativa  överenskommelser)98 om  att  en  omsorgsfull  ömsesidighet  skall  råda 
inbördes mellan samtliga parter.     

4.3 Utveckla lärarkompetensen kontinuerligt
En betydande  del  av  resultatet  tyder  på  att  pedagogens  förmåga  till  att  uppträda 
professionellt och genuint inför elever, bygger på utvecklandet och uppvisandet av 
en god lärarkompetens – vilken ligger till grund för det förtroendeingivande intryck 
som eleverna upplever.99 Behovet av en ökad kompetens stärks även av pedagoger 
som anser att en kompetensutveckling kring hanterandet av mobbning är nödvändig 
för att kunna agera egenhändigt i det preventiva arbetet.100 Pedagoger som har slutit 
normativa kontrakt101 med eleverna om socialt uppförande, samt håller dem kommer 
att inge ett förtroendeingivande och äkta intryck till eleverna då de upprätthåller sin 

93  Berger & Luckmann, 2011, ss. 155ff

94  Hundeide, 2006, ss. 83f

95  Ibid.

96  Berger & Luckmann, 2011, ss. 82, 111ff

97  Ibid., ss. 155ff

98  Hundeide, 2006, ss.47ff

99  James, Lawlor, Flynn, Murphy, Courtney & Henry, 2006, ss. 43-47; Garpelin, 2004, ss. 737

100 Ahtola, Haataja, Kärnä, Poskiparta & Salmivalli, 2012, ss. 856

101 Hundeide, 2006, ss.47ff
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del av avtalet – vilket även stärks genom pedagogens position som omsorgsperson. 
Eftersom kontraktet skall slutas ömsesidigt,  kan pedagogen ställa krav på att även 
eleven uppfyller sin del av kontraktet. Dock får ett oetiskt eller felaktigt beteende av 
pedagogen  en  motsatt  effekt  då  elever  införlivar  pedagogens  (den  signifikanta 
andras) uppvisade normativa beteende. Det blir således problematiskt om pedagogen 
exempelvis  bryter  mot  överrenskomna  normer102  och  sociala  tabun,  genom  att 
kränka elever eller kolleger. Vidare indikerar ett felaktigt agerande eller avvikande 
socialt beteende från pedagogen att ett bortseende från normerna eller ett felande (i 
enlighet  med  det  slutna  sociala  kontraktet  och  metakontrakten)  är  ett  legitimt103 

uppförande inom verksamheten. Pedagogens beteendemönster återspeglas på elevens 
föreställningar om det sociala samspelets regelsystem. Pedagogen måste således bli 
varse om att denne aldrig kan bli fullärd, utan att det egna lärandet är en pågående 
process104 som  fortlöper  i  interaktionen  med  elever,  kolleger  och  personer  i 
omgivningen – det sociala interaktiva lärandet stannar aldrig av. I avsnitt 1.5.2 menar 
Säljö  att  den  sociokulturella  teoribildningens  styrka  är  att  lärandet  är 
situationsbetingat105, vilket utmärker komplexiteten i uppdraget genom värdegrunden 
då  pedagogen  skulle  behöva  närvara  vid  varje  social  interaktion  mellan  elever. 
Pedagogen  kan  omöjligen  vara  med  eleverna  i  alla  sociala  avseende,  eftersom 
fritiden med kamrat- och föräldrarelationer inte omfattar arbetstid. 

4.4 Metoddiskussion
Genom  att  studien  har  genomförts  mycket  systematiskt  och  noggrant,  har  ett 
avgränsat  och  relevant  material  kunnat  tas  fram och belysts  i  diskussionen.  Den 
omsorgsfulla  systematiken  har  även  medfört  att  felandet  vid  framtagandet  och 
bearbetningen  av  materialet  är  liten.  Vidare  är  en  generell  fördel  med  en 
litteraturstudies metod att den kan behandla summativa frågeställningar likt (denna 
studie)  att  skapa en  överblick  av implikationer  kring ett  specifikt  ämne  inom ett 
forskningsområde. Eftersom denna litteraturstudie enbart behandlar ett litet material, 
för  att  relatera  resultatet  till  frågeställningarna,  kan  inte  en  allmängiltighet  i 
slutsatserna fastställas. Metodens begränsningar i förhållande till urval och omfång 
av  material  påvisar  dess  brist  i  universalitet.  Dock har  studiens  noggrannhet  vid 
avvägning och bearbetning av materialet genererat ett relevant resultat i förhållande 
till  syfte  och  frågeställningar,  varför  studiens  tillförlitlighet  och  relevans  kan 
bedömas som god.

102 Berger & Luckmann, 2011, ss. 94, 116, 156f 

103 Ibid., ss. 82, 111ff

104 Hundeide, 2006, s. 5

105 Säljö, 2013, ss. 65f
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5 IMPLIKATIONER
De implikationer av vikt för den pedagogiska verksamheten och professionen, som 
litteraturstudiens resultat och diskussion genererade,  presenteras under avsnitt 5.1. 
Vidare  redogörs  det,  i  avsnitt  5.2,  för  övriga  betydelsefulla  slutsatser  som  kan 
benämnas efter studiens genomförande. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare 
intressant forskning under avsnitt 5.3 och några konkluderande slutord i avsnitt 5.4.

 

5.1 Pedagogiska implikationer
Primärt tyder forskningsresultat på att det finns ett behov av att utbilda elever och 
fortbilda lärare till att utveckla sin sociala kompetens, eftersom det finns uppenbara 
problem  vid  den  sociala  interaktionen  i  skolverksamheter  –  vilket  uppvisar  sig 
genom kränkande beteende som mobbning. 

Vidare  kan  det  konstateras  att  genomsyrande  och  fastlagda  arbetsstrukturer  i  det 
preventiva arbetet mot mobbning, visar positiva effekter då pedagogens vetskap om 
och trygghet genom självtillit frambringar den egenhändiga förmågan till att agera i 
situationer som kan mynna ut i mobbning mellan elever.

Följaktligen bör det betonas att pedagogens sociala förmåga och faktiska beteende 
inför eleverna påverkar dem, oavsett, om det är ett positivt eller negativt beteende. 
En uppmärksamhet kring sitt eget agerande och speglande av värdegrundens normer, 
genom sitt beteende, bör därför av pedagogen betänkas och noga avvägningar kring 
motsägelsefullheter uppmärksammas och ifrågasättas.      

Avslutningsvis bör vikten av att utbilda elever beaktas, då pedagoger lär genom att 
lära  ut  och  får  då  samtidigt  en  ömsesidig  förståelse  genom  såväl  ”input”  som 
”output” via ett större forum. Att lära tillsammans bygger en gemensam struktur, 
som alla parter är väl införstådda med och kan diskutera som ett gemensamt mål och 
arbete för att uppnå ett gott socialt klimat och samspel i verksamheten.

5.2 Vidare implikationer
Det finns således brister i den organisatoriska strukturen samt av lärares kompetens, 
vilket bidrar till problematiken med att arbeta förebyggande mot mobbning – då en 
kombination av faktorerna kan leda fram till den uppmärksammade problematiken.

Följaktligen  indikerar  studiens  behandlade  resultat  att  lärare  behöver  fortbildning 
kring förebyggande och hantering av mobbning – då detta  möjligen skulle stärka 
pedagogers självtillit till att agera i konflikt- och mobbningssituationer.

31



5.3 Uppslag till vidare forskning
Frågeställningen  ”Vilka  verkningsfulla  förebyggande  åtgärder  kan  pedagogen 
egenhändigt agera utefter  i den faktiska verksamheten?” bör följaktligen ligga till 
grund för en empirisk studie, för att kunna införskaffa mer intressant och specifikt 
material  för,  om  möjligen,  kunna  fatta  mer  specifika  implikationer  kring  de 
preventiva  åtgärderna.  Studien  skulle  med  fördel  kunna  ha  designats  efter  en 
kvalitativ art likt exempelvis ett genomförande av intervjuer eller observationer för 
att  kunna  tillhandahålla  ett  intressant  och  mer  substantiellt  material  och, 
förhoppningsvis, resultat.

Vidare skulle en studie baserad på att granska  vilka  av antimobbningsmodellernas 
preventiva  åtgärder  som var  effektiva och  varför,  vara  en intressant  och givande 
studie  att  fokusera  på  för  att  identifiera  fler  effektiva  åtgärder  i  arbetet  mot 
mobbning.  Det  finns  således  ett  antal  studier  som  inriktar  sig  på  att  utvärdera 
antimobbningsmodellers  resultat  i  form  av  effektivitet,  ety  en  metastudie, 
granskandes samtliga studiers resultat,  skulle kunna frambringa ett summativt och 
intressant resultat för att, om möjligen, kunna ge riktlinjer till en fungerande strategi.

Avslutningsvis skulle det vara intressant att utföra en studie om antalet anmälningar 
mot fall av kränkningar och mobbning har ökat, eller om fallen enbart har eskalerat. 
Baserat  på  den  statistik  som  presenterades,  i  bakgrundskapitlet  (avsnitt  1.1.3), 
angående  den  icke  uppnådda  nollvisionen,  är  det  intressant  att  studera 
påverkansfaktorerna  till  en  eventuell  ökning  av  anmälningar  eller  eskalering  av 
mobbningsfall. Genom att gå till botten med orsakerna till den skenande statistiken 
skulle  även  de  orosmoln  som  drabbar  skolverksamheten  kunna  besannas  eller 
skingras.

5.4 Slutord
Denna studie må varken vara allmängiltig eller definitiv för att finna strategier till att 
förebygga  mobbning,  men  den må  vara  ett  steg  i  rätt  riktning  genom viljan  hos 
pedagoger  att  uppnå  nollvisionen  om att  inget  barn  eller  elev  ska  bli  utsatt  för 
mobbning. 
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