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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar hur elever i år 3 uppfattar begreppet mobbning. Vi har med 

hjälp av boksamtal som metod intervjuat 42 elever i två klasser i en skola norr om 

Stockholm. Boksamtalen genomfördes parallellt i de båda klasserna i totalt 8 grupper 

om 4-6 elever. 

 

 Frågeställningarna var; Hur uppfattar elever i år 3 begreppet mobbning?, Hur tycker 

elever i år 3 att man skall göra om en kamrat är mobbad?, Vad anser elever i år 3 om 

vuxnas engagemang på skolan när det gäller utanförskap? Vi fann att boksamtal som 

intervjumetod fungerade mycket bra och att eleverna genom att utgå från en fiktiv 

situation lättare kunde uttrycka hur de uppfattade begreppet mobbning. Under 

boksamtalen berättade eleverna om en situation av kamratförtryck i klasserna där en 

elev tycktes förtrycka eleverna i de båda parallellklasserna. Detta var för oss ett oväntat 

resultat vilket medförde att vår undersökning ändrat inriktning under arbetets gång. 

 

 

Nyckelord 
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Inledning 

 

Mobbning är något som vi tror förekommer på alla skolor i Sverige och som blivande 

lärare är det vårt jobb att veta hur vi ska möta elever som blir utsatta för mobbning eller 

de som utsätter andra för mobbning. Vi vill skriva en uppsats om mobbning ur elevernas 

perspektiv där fokus ligger på deras uppfattning och inställning till mobbning.   

 

Innebörden i begreppet mobbning är inte helt självklar. Inte heller ger själva ordet 

härledning, en korrekt information, av vad det handlar om. Den engelska ”mobben” var 

en folkmassa som uppviglats av någon i politiska syften. Engelskans variant ”mobbing” 

har en mer specifik betydelse som involverar gängbildning, och den korrekta 

översättningen är istället ”bullying”. Samtidigt har dock ”bullying” en snävare 

åsyftning, mer jämförbar med ”översitteri” än ”mobbning”1. Ordet ”mobb” betyder ”den 

föränderliga opålitliga hopen” och att mobba betyder följaktligen att ”pöbla” eller 

”bråka i gäng eller grupper”2.  

   Mobbning kan definieras på en mängd olika sätt men huvudsakligen kan man säga att 

det handlar om upprepande aggressivt beteende riktat mot ett offer som har svårt att 

försvara sig. Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, utan en systematisk 

kränkning av personen. 3  

    

 

 

 

 

                                                      
1  Björk, 1999 

2 www.wikipedia.se 

3 www.friends.se 
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Litteratur 

 

I Sverige uppmärksammades mobbning på allvar under början av 1970-talet. Först 

under 1980- talet och början av 1990- talet spred sig intresset för mobbning till andra 

länder som t.ex. USA, Kanada, England, Japan och Australien4. I Sverige anses 

framförallt tre forskare som ledande inom ämnet, dessa är Dan Olweus, Zelma Fors och 

Heinz Leymann. Heinz Leymann skriver dock om vuxen mobbning vilket inte är av 

intresse för vår undersökning.  

   Zelma Fors skriver om mobbningen i skolan, hon har skrivit en avhandling som heter 

“Obalans i makt. Fallstudier av barnmobbning”5. Den bygger på fem fallstudier av 

mobbning. Fors definierar mobbningsbegreppet som ett maktförhållande vilket hon fick 

fram i sin avhandling6. Enligt Fors så vill den som utsätter någon för mobbning skaffa 

sig makt och därmed bekräftelse7. Fors betraktar mobbning ur ett relationsperspektiv 

vilket medför att hon fokuserar på interaktionerna mellan individerna. Fors menar att 

mobbarens beteende kan bero på att denne mött vuxna som har varit hatiska mot 

mobbaren/barnet. Vreden som barnet då känner har varit svår att uttrycka och uttrycks 

då istället mot ett mobbningsoffer i en mobbningssituation. Fors synsätt på mobbning 

kan tolkas utifrån ett systemteoretisktperspektiv, det innebär att man har ett cirkulärt 

tänkande. Det finns inte en orsak utan fler orsaker som samverkar och förstärker 

varandra. Fokus ligger på samspelet, mötet mellan barnet och omgivningen8.  

   Fors hävdar också att elevgruppen har betydelse. I gruppen kan finnas avund som 

leder till mobbning. Gruppen utvecklar sociala mönster och kan också vara med och 

bestämma vem som t.ex. får vara med eller inte9.  

                                                      
4 Olweus, 1991 

5 Fors, 1993 

6 Fors, 1995 

7 Fors, 1993 

8 www.boras.se & www.growingpeople.se 

9 ibid 
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   Dan Olweus betraktas som pionjär inom ämnet barnmobbning och är grundaren av 

barnmobbning som eget forskningsområde. Han har även presenterat ett 

antimobbningsprojekt som genomfördes med 1600 grundskoleelever i fjorton norska 

skolor. Skolorna lyckades med Olweus program att minska mobbningen med 30 

procent, till skillnad från de skolorna som inte använde sig av hans program10. Ordet 

mobbning beskrivs av Dan Olweus som något av ett modeord i Skandinavien och 

innefattar vanligtvis en grupp individer men används även när en enskild individ plågar 

och trakasserar en annan. Det är viktigt att man ser på fallen som mobbning även när det 

inte är i grupp utan detta sker också när en enskild individ svarar för trakasseringen11. 

Olweus definierar mobbning som att en person är mobbad när han eller hon, upprepade 

gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 

personer. Med negativa handlingar menar Olweus när en person tillfogar eller försöker 

tillfoga en annan person skada eller obehag. Man kan tillfoga en sådan handling med 

ord eller genom fysisk kontakt men även genom att ignorera en person. Något att 

komma ihåg enligt Olweus är att mobbning är när det händer upprepade gånger, detta 

för att utesluta att en tillfällig konflikt mellan olika personer rubriceras som mobbning12.  

 

Det finns olika typer av mobbning enligt Höistad13. De kan framförallt delas in i tre 

typer: tyst mobbning, verbal mobbning och fysisk mobbning.  Den vanligaste typen av 

mobbning är den tysta subtila mobbningen. Den är tyvärr också svårast att upptäcka. Att 

mobba någon tyst kan vara att: himla med ögonen, att sucka, eller betrakta någon som 

luft. Den verbala mobbningen är att viska, sprida rykten, ”snacka skit”, retas, trakassera, 

håna, härma mm. Den verbala mobbningen är relativt lätt att upptäcka. En relativt ny 

företeelse som också platsar i den verbala mobbningen är något som uppmärksammas 

mer och mer i dagens samhälle. Detta kallas för ”E-mobbning”. ”E-mobbning” innebär 

att människor kränker och hotar andra genom mobilen och datorn. Det kan vara i form 

av sms, bildmeddelanden (”mms”), filmer i mobilen, samtal eller e-post och oftast är 

avsändaren hemlig. Det förekommer också att barn och unga kränks genom att någon 

                                                      
10 Skolvärlden, 1999 

11 Olweus, 1991 

12 ibid 

13 Höistad, 2001 
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lägger ut bilder på en person på Internet eller skriver kränkande om en individ på en 

hemsida.  

   Den mobbning som är lättast att upptäcka är den fysiska. Man kan känna igen den på 

sönderrivna kläder, blåmärken etc. Denna mobbning är vanligast i de lägre 

skolklasserna och utövas mest av pojkarna. Den fysiska mobbningen kan också gå till så 

att den som utför den ”råkar” knuffa till någon eller dennes stol14.  

   Björk15 anser att mobbning inte uppstår när och varsomhelst. Och andra sidan krävs 

det enlig henne inga speciella tillfällen och situationer men att det behövs så kallade 

frizoner där osäkerheten kan expanderas. Det är alltså i skuggan av säkerheten som 

mobbningen har sin utgångspunkt. Vår tolkning av detta är att de platser man anser vara 

säkra (skola, fritidshem) ofta är de ställen där mest mobbning sker. Författare som inte 

håller med Björk är Både Eriksson mfl16 och Björndell17 som menar att mobbning kan 

uppstå varsomhelst och när som helst. 

   Behovet att kunna erbjuda eleverna en trygg och utvecklande skolmiljö framstår som 

otroligt viktigt för att de skall uppnå skolans uppställda ambitioner, såväl de 

kunskapsinhämtade som de personlighetsutvecklande målen18. I styrdokumenten uttalas 

ofta relativt detaljerat hur undervisningen skall bedrivas för att främja elevernas 

uppfostran till fullgoda samhällsmedborgare. Här vilar då den direkta skyldigheten på 

lärarna, att de skall motverka mobbning och skapa tolerans, förståelse och ett 

gemensamt ansvarstagande19. 

                                                      
14 Höistad, 2001 

15 Björk, 1999 

16 Eriksson, Lindeberg, Flygare & Daneback, 2002 

17 Björndell, 1987 

18 Forsman, 2003 

19 Scherp, 2000 
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Styrdokument och lagar 

Vi har valt att ta med lite citat ur styrdokument och lagar som behandlar ämnet 

mobbning, trakasserier och kränkande behandling. 

 

Lpo94 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 

och förmedla”20. 

 

   ”Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.”21 

 

   ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i 

skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”22 

 

   I Lpo94 står det även att rektorn har ett ansvar för skolans program för att motverka 

alla former av mobbning och trakasserier av elever och anställda. 

 

Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen gäller även för skolan. Elever räknas som arbetstagare – 

skolledningen som arbetsgivare det betyder att elever, precis som vuxna i arbetslivet, 

har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De regler som gäller kränkande 

särbehandling finns i särskilda föreskrifter från arbetsmiljöverket (AFS 1993:17)23.  

 

 

                                                      
20 Lärarens handbok, 2006 sid. 9 

21 Ibid 

22 Ibid 

23 www.arbetsmiljoverket.se 
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Svenska lagen 

Lagen är entydig. Mobbning skall inte få förekomma i skolan. Det är därigenom mycket 

viktigt att elever, föräldrar och skolpersonal känner till vilka lagar som gäller. Enligt 

skollagen ska den som verkar inom skolan ”aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden”24. Brottsrubriceringar i 

brottsbalken kan vara misshandel, vållande till kroppsskada, olaga hot, olaga tvång och 

ärekränkning. Dessa kan komma i fråga när mobbning polisanmäls25. 

 

Barn och elevskyddslagen 

Lagen om förbud mot all kränkande behandling syftar till att förtydliga skolans ansvar 

när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Lagen omfattar all 

verksamhet som beskrivs i skollagen: förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grund – och 

gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning26.  

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur elever i år 3 uppfattar och beskriver 

mobbning. Vi känner att vi behöver utöka våra kunskaper om ämnet mobbning och 

framförallt hur eleverna uppfattar ämnet.  

 
FRÅGESTÄLLNINGAR  

Hur uppfattar elever i år 3 begreppet mobbning? 

Hur tycker elever i år 3 att man skall göra om en kamrat är mobbad? 

Vad anser elever i år 3 om vuxnas engagemang på skolan när det gäller utanförskap? 
                                                      
24 Skollagen, första kapitlet paragraf 2, www.skolverket.se 

25 www.lagen.nu 

26 www.skolverket.se 
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Metod 

Vi har valt att använda oss av boksamtal som datainsamlingsmetod. Boksamtal är ingen 

vanlig datainsamlingsmetod men vi har ändå valt att använda oss av detta när vi anser 

att det inom ett känsligt ämne som mobbning kan underlätta arbetet med att få fram bra 

svar från barnen utan att utsätta något av barnen för en jobbig situation. Därför har vi 

även valt att ta reda på fakta kring intervjumetodik för att eventuellt hitta lite tips inför 

mötet med eleverna.  

 

Metodik inför barnintervjuer 
Det finns två aspekter som man skall tänka på inom intervjuteknik enligt Doverborg & 

Pramling27. De är standardisering och strukturering. Beroende på frågornas utformning 

läggs ett visst ansvar på den som intervjuar. Frågornas utformning och innehåll påverkar 

responsen från den som blir intervjuad. När det gäller strukturering skall man hålla 

frågorna öppna så att intervjupersonen svarar utifrån egna erfarenheter och tankar. Vi 

har använt oss av en sorts kvalitativa intervjuer/boksamtal. Utmärkande drag för 

kvalitativa metoder är att man söker aktörernas uppfattning och söker efter hur de ser på 

saken. Det är ett slags samtal där syftet är att få den intervjuades synsätt28. Det är inte 

enbart frågor och svar i vårt boksamtal utan det är öppet för fritt samtal med tanke på 

elevernas ålder och syftet med undersökningen. Samtalen skedde i grupper om ca fem 

barn åt gången. 

Som hjälpmedel använde vi oss av mobiltelefoner med röstinspelningsfunktion för att 

spela in samtalen. Dessa skrevs sedan ut på papper. Man kan genom att spela in 

eleverna lyssna fler gånger för att se till att man har uppfattat svaren rätt.  

 

 

 

                                                      
27 Doverborg & Pramling, 2000 

28 Föreläsning, 080901 
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Att tänka på vid barnintervjuer: 

 

• Att man valt en lugn plats 

• Ser till att material finns tillgängligt, ex frågor och bandspelare 

• Viktigt med ögonkontakt under hela samtalet 

• Att tidpunkten för intervjun är lämplig så att eleven inte är för trött 

• Att avgöra hur länge intervjun skall pågå 

• Respektera barns känslor om de inte vill svara på någon fråga 29 

Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av boksamtal som datainsamlingsmetod för detta arbete. Detta för att 

vi under tidigare kurser i vår utbildning har fått pröva på att ha boksamtal med elever 

och upptäckte då att detta var en bra metod till att få eleverna att prata. Boksamtalen 

använder vi som en ”ingång” till ämnet för att få eleverna att tänka i rätt banor. Vi ville 

få eleverna att prata genom att ge dem möjligheten att relatera sina egna upplevelser till 

personerna i berättelsen som vi läste upp. Detta för att eleverna inte skulle känna sig 

utsatta att behöva berätta hur man själv känner. Boksamtal används vanligtvis som ett 

verktyg för att få elever att återberätta och prata om böckerna dem läser vilket enligt 

Chaimbers främjar språklig utveckling30.  

   Den 27 oktober 2008 tog vi kontakt med en skola i en norrorts kommun via mail. Vi 

frågade då om det gick bra att vi kom och hade boksamtal med deras 3:or. Vi bifogade 

även boksamtalstexten samt frågorna vi skulle ställa så att lärarna visste vad uppgiften 

handlade om. Vi fick snabbt svar att vi var välkomna att ha boksamtal under vecka 47.  

Vi var i två klasser i år 3.  

 

                                                      
29 Doverborg & Pramling, 1998 

30 Chambers, 2005 
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Boksamtal 

Ett boksamtal går till så att en grupp barn sitter och lyssnar till en lärare som läser högt 

ur en bok. När hon/han har läst klart boken för barnen påbörjas en gemensam diskussion 

med att läraren ställer frågor till barnen om det de just fått höra. Frågorna är författade 

så att barnen inte kan svara enbart ja eller nej utan styrs till att formulera meningar och 

fundera mycket kring frågan innan de svarar. 

   När man har ett boksamtal ska man sträva efter att inte involvera för många barn åt 

gången utan bara ca 4-5 barn. Samtalet ska gå i hela gruppen och man ska även se till att 

ha minst 40 minuter på sig för att alla ska hinna komma till tals.  

   Vi har valt att inleda våra frågor med ”jag undrar” för att detta uttryck inbjuder till 

samverkan. Det visar att den som frågar verkligen vill veta vad läsaren tycker. Det är en 

fras som inleder ett samtal eller en dialog snarare än ett förhör31.  

   Som lärare är det viktigt att inte bli provocerad. Som lärare ska man vara beredd på 

starka svar, speciellt om man ställer starka frågor. Alla barn har rätt till en åsikt, det är 

viktigt att få säga sitt. Ingen elev ska behöva åka hem utan att ha uttalat sig och därmed 

bära på ett frågetecken. I boken ”Böcker inom oss” lyder ett citat ”Vi vet inte vad vi 

tänker förrän vi hör vad vi säger”32. Vi anser att detta citat förklarar väldigt bra hur 

viktigt det är att se till att varje barn får en stund till att uttrycka sig. Det behövs ett 

samarbete mellan lärare och elev så att båda får möjlighet att förstå varandras tankar och 

funderingar. 

   Det står även att man bör undvika ordet varför under boksamtal. Det har visat sig att 

”varför” under ett boksamtal ofta har en aggressiv, hotfull, utmanande och 

förhörsliknande klang.  Dessutom så erbjuder inte ”varför” några som helst öppningar. 

Frågan varför får helt enkelt barnen att sluta prata och börja sucka under samtalen33. 

                                                      
31 Chambers, 2005 

32 ibid Sid 25 

33 ibid 
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Etiska aspekter 
 

I Vetenskapsrådets text forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning34 konkretiseras fyra allmänna etiska huvudkrav som vi 

har försökt att leva upp till.  

 

• Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningens syfte.  

• Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersöknings ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningens ändamål.   

 

Enligt informationskravet har eleverna vi har intervjuat informerats om 

undersökningens syfte och att deras deltagande var frivilligt. Lärarna gav sitt 

godkännande för intervjuerna samt informerade oss om att föräldrarna redan har skrivit 

på papper att studenter får komma och intervjua eleverna.  I enlighet med 

Samtyckeskravet har eleverna gett sitt samtycke till att bli intervjuade samt blivit 

informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. För att följa 

konfidentialitetskravets riktlinjer informerade vi eleverna om att det endast var vi som 

intervjuade som skulle lyssna på de inspelade intervjuerna samt att alla elevers 

identiteter var skyddade. Det inspelade materialet raderades efter att vi gått igenom alla 

intervjuerna. Vi har endast använt informationen vi har fått fram i denna undersökning i 

vår uppsats vilket stödjer nyttjandekravet.  

                                                      
34 Vetenskapsrådet, 2002 
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Enligt styrdokumenten är vi skyldiga att aktivt motverka trakasserier och förtryck av 

individer eller grupper. Lager säger även att mobbning inte skall få förekomma i skolan. 

Enligt skollagen ska den som verkar inom skolan ”aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden”35. Detta hade till följd 

att vi ställdes inför ett etiskt dilemma då vi lovat eleverna att det endast var vi som 

skulle ta del av resultatet av våra samtal, men i enlighet med styrdokument och lagar är 

vi tvungna att informera skolledningen och lärarna om den rådande situationen. Vi 

känner dock att beslutet att berätta för om situationen är den bästa lösningen för alla 

inblandade. Vi utgår ifrån att skolledningen och lärarna i de två klasserna kommer att 

agera på ett etiskt korrekt sätt utifrån den information vi tillhandahåller.  

 

Undersökningsgruppen 

Dessa två klasser vi har undersökt finns i en skola i en kommun norr om Stockholm. 

Området inom kommunen är ett välbärgat villaområde med närhet till en vacker insjö 

och ett rikt friluftsliv.  

   Skolan som klasserna vi undersökte tillhör använder sig av ett läromedel om 

livskvalitet som heter ”Tillsammans”. Detta läromedel är inriktat på ”tillväxt, mognad 

och utveckling” och är utformat för att uppmuntra och stärka ett positivt beteende. 

”Tillsammans” innefattar även ämnet mobbning. Detta läromedel är inriktat mot barn i 

förskoleklass och upp till gymnasiet och är utformat efter Lpo9436. I skolan arbetar dem 

med hur man beter sig tillsammans med andra och dem har enligt lärarna ett öppet 

klimat i alla klasserna. Efter varje rast talar de om hur det har varit på rasten, och om det 

är någon som har känt sig utanför eller illa behandlad av sina kamrater. Med detta vill vi 

få våra läsare uppmärksamma på att eleverna tidigare har behandlat ämnet mobbning 

och har en del förförståelse om ämnet.  

                                                      
35 Skollagen, första kapitlet paragraf 2, www.skolverket.se 

36  www.lions-quest.se 

 



 

 12 

Genomförande 

Vi läste vår boksamtalstext inför en klass åt gången. Efter det tog vi ut fem barn i taget 

och hade boksamtal med. Vi satt i ett litet samlingsrum som enbart hade ett litet bord 

med sex stolar runt. I rummet var vi helt ostörda och kunde ha samtalen utan att bli 

avbrutna.  Vi tog barnen efter hur de satt i klassrummet, det var alltså heterogena 

grupper med både pojkar och flickor i. Sammanlagt hade vi samtal med 42 av 

klassernas sammanlagda antal av 58 elever. 16 elever deltog inte i samtalen av olika 

orsaker. Vissa hade hemspråksundervisning, var sjuka eller valde att inte delta. 

   I början av boksamtalen återberättade vi sagan kort och började sedan ställa våra 

frågor. Vi informerade barnen om att det var ett öppet samtal så att de förstod att de 

kunde prata öppet. Samtalen pågick ungefär i ca 40 minuter per grupp. Vi spelade in 

samtalen med hjälp av våra mobiltelefoner för att lättare kunna få med allt som sades.  

   Vi hade 9 frågor. Alla frågor var öppet ställda. Inga svar var ”rätt” utan vi var enbart 

ute efter hur barnen kände inför berättelsen och ämnet mobbning som var berättelsens 

ämne. Frågorna var utformade med inledningen ”jag undrar” inför varje fråga. Detta för 

att undvika varför frågor. Det är lättare att få barnen att börja prata om man använder 

sig av denna metod. ”Jag undrar” betonar det uppriktiga intresset hos den som frågar 

och visar tydligt att inte heller denna ”vet” svaret på frågan37.  

   Grupperna pratade olika öppet om textens innehåll utifrån egna erfarenheter. Några 

dagar efter att vi hade varit på skolan och gjort dessa samtal satte vi oss ner och 

lyssnade på samtalen. Vi skrev då ner dessa på papper och började sedan tolka barnens 

svar och sammanställde informationen till en löpande text.  

 

Frågor till vårt boksamtal 

Vi har tagit en text ur ett häfte som heter ”Rädda barnen från ensamma vargar” som är 

utgiven av Johanna Nilsson38. Vi har däremot valt att skriva om texten lite grann med 

egna ord för att anpassa texten för barn i år 3. Vi har därmed ändrat vissa ord samt 

förkortat texten en aning. Texten har vi valt att kalla ”Hanna” och finns med som bilaga.  

                                                      
37 Chambers, 2005 

38 Nilsson, 1997 
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Vi valde att utgå från följande frågor under boksamtalen: 

 

1. Hanna stod ensam ute på skolgården och frös. Hon såg bort mot de andra 
tjejerna. Hon undrade varför hon inte fick vara med. Var det för att hon var en 
töntig plugghäst? Hon kunde väl inte hjälpa att hon var duktig. Föresten så ville 
hon inte vara som alla andra. Hon ville inte härma Sofia och ville inte låtsas att 
hon var kär i Olle.  

Jag undrar, tror du att det är någon i din egen klass som känner sig ensam 

och utanför? Berätta. 

 
2. Hanna ville inte vara som alla andra. Hon tyckte att man skulle få vara sig själv 

och ändå vara med. 

Jag undrar, tycker du att alla i din klass får vara sig själva? Eller är det 

några/någon som bestämmer vad som är rätt och fel? 
 

3. Fröken och tjocka Ingeborg promenerade omkring på skolgården och pratade 
med varandra. Hanna tyckte att de borde skaffa hörapparat eftersom de varken 
såg eller hörde något som verkade besvärligt. 

Jag undrar, hur kommer det sig att de vuxna inte ser? 
Om det är någon i klassen som är ensam och retad. Tycker du att man ska 

berätta för läraren om det, förklara. 

 
4. Förut var Karin och Hanna bästisar. Men nu hade Karin gått över till de tuffa 

tjejerna istället. Hon fjäskade för Sofia fast hon egentligen inte ville. Kanske var 
Karin rädd för att själv bli utanför.  

Jag undrar, tror du att det är vanligt att man försöker vara som de tuffa fast 

man inte vill? 

 
5. Jag undrar, om du skulle berätta för en kompis om den här sagan, om vad 

den handlar om. Vad skulle du berätta då? 

6. Tycker du att Hanna är utsatt för mobbning, förklara. 

7. Vem är det som mobbar Hanna, förklara. 

8. Vad tycker du att man ska göra för att hjälpa Hanna, förklara. 

9. Kunde Hanna ha gjort någonting annorlunda, förklara. 
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Bearbetning av data 

Vi lyssnade igenom det insamlade materialet från samtalen/intervjuerna vi hade gjort på 

våra inspelningsbara mobiltelefoner. Det var sammanlagt 10 samtal som varade i ca 40 

minuter var. Vi satte oss ner och lyssnade först en gång på alla samtalen. Sedan började 

vi om och skrev ner vad eleverna svarade på papper. Vi skrev båda ner vad vi hörde för 

att vara säkra på att vi skulle få med allt som sades. Efteråt jämförde vi våra protokoll.  

Efter att alla samtal var nedskrivna lyssnade vi än en gång på samtalen för att försäkra 

oss om att vi inte hade missat något. 

   Efter detta var det dags att föra in samtalen i uppsatsen vilket vi gjorde genom att en 

av oss läste upp vad som stod i våra papper och en av oss skrev ner det på datorn. Den 

sammanlagde tiden för bearbetningen av data tog ca en arbetsvecka. Detta för att vi ville 

vara grundliga och vara säkra på att vi fått med allt så att resultatet skulle bli så reliabelt 

som möjligt.  

Resultat 

Att poängtera innan ni tar del av vår resultatdel är att detta inte nödvändigtvis är en 

objektiv sanning utan endast våra tolkningar av barnens svar. Vi har valt att redovisa 

hur barn beskriver och tänker kring ämnet mobbning utifrån inspelade intervjuer med 

barnen/boksamtal med barnen. Vi har valt att redovisa dessa inspelade samtal klassvis 

och grupp för grupp för att läsaren lättare skall kunna se eventuella skillnader. Vi 

redovisar även dessa samtal ordagrant pga. att vi fick så anmärkningsbara resultat att för 

att förstå slutsatsen av undersökningen så anser vi att läsaren behöver ta del av samtliga 

diskussioner.   

 

Frågor och svar från klass 3B 

Denna klass hade Intervjuare1 samtal/intervjuer med. Alla grupper i den här klassen 

fick tala öppet efter frågorna ställdes. Inga frågor riktades specifikt till det enskilda 

barnet utan till gruppen som helhet. Innan samtalet började informerades gruppen om att 
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ordet var fritt. Vissa ”svar” finns alltså inte med eftersom att en del elever valde att inte 

svara på alla frågorna.  

 

Grupp A. 3 flickor och 2 pojkar. 
 

1. Jag undrar, tror du att det är någon i din egen klass som känner sig ensam och 

utanför? Berätta. 

Pojke1: Ibland. 
Pojke2: Jag brukar det ibland och Micke också. 
Flicka1: Ibland så är man kompisar men ibland så bråkar man och då blir man ju 
kanske utanför. 
Flicka2: Jag brukar alltid gå till dem som är utanför. 
Flicka3: Ibland är jag själv på rasterna. 

 
2. Jag undrar, tycker du att alla i din klass får vara sig själva? Eller är det 

några/någon som bestämmer vad som är rätt och fel? 

 

Flicka1: Vanessa bestämmer alltid. 
Flicka2: Ja hon är alltid som en chef i leken. Hon bestämmer alltid vem som ska 
vara vad i mamma pappa barn. Om någon inte vill vara katt så säger hon att den 
måste det. 
Flicka 3: Hon slåss också om man inte gör som hon vill. Hon sparkas på 
smalbenen. 
Flicka1: En gång så försökte hon fälla mig för att jag hade likadana skor som 
henne. 
Pojke1: Jag blev spottad på av en kille i en annan klass en gång.  
Pojke2: Jag vet två tjejer som nästan blev mobbade av Vanessa en gång. 
Flicka2: Jag vågar inte ha med min ”Hellokitty-väska” för Vanessa sa att jag inte 
får det för då ska hon slå mig. Jag blev ledsen då.  

 
3.  Jag undrar, hur kommer det sig att de vuxna inte ser? 

Om det är någon i klassen som är ensam och retad. Tycker du att man ska 

berätta för läraren om det, förklara varför. 

 
Pojke1: Det är aldrig någon på grusplanen. För där är det ingen. 
Flicka1: Tvåornas fröknar bryr sig bara om tvåor. Om jag gör mig illa så bryr 
dom sig inte.  
Flicka2: Jag tycker att man skall säga till fröken så dom vet vad som händer. 
Annars så kan man ju själv hjälpa.  
Flicka3: A men ibland blir det värre om man berättar.  
Flicka1: Ja för Vanessa bara skyller ifrån sig om man säger till en fröken och om 
hon börjar grina så tror dom på henne. 
Pojke1: Hon ger alltid skulden på alla med flit. 
Pojke2: Alla är rädda för Vanessa för hon spöar ner alla som inte gör som hon 
säger. 
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4. Jag undrar, tror du att det är vanligt att man försöker vara som de tuffa fast 

man inte vill? 

 

Pojke1: Ja man vill ju passa in.  
Flicka1: Man kan inte vara sig själv alltid. För om jag t.ex. vill vara med Ida och 
Vanessa säger att jag inte får det så kan jag inte det. 
Pojke2: Man är rädd för att inte göra som Vanessa vill. 
Flicka2: Hon är bara snäll mot dom som har bra saker hemma, typ Hannah 
Montana saker.  

 
5. Jag undrar, om du skulle berätta för en kompis om den här sagan och om vad 

den handlar om. Vad skulle du berätta då? 

Flicka1: Hanna blev mobbad av dom coola. 
Pojke1: Dom mobbar henne. 
Flicka2: Att det är om en tjej som blir mobbad. 
Pojke2: Att Sofia är dum mot Hanna och bestämmer. 
Pojke3: Att fröknarna inte hör när dom är dumma mot Hanna.  
Flicka3: Att hon är mobbad. 
 

6. Tycker du att Hanna är utsatt för mobbning, förklara. &  

7. Vem är det som mobbar Hanna, förklara. 

Pojke1: Lite. Men mest Sofia. 
Flicka1: Ja dom gjorde att hon var utanför. Hennes kompis som har slutat att 
vara med henne. 
Flicka2: Jag känner mig utanför ofta. Hennes kompis borde inte lämnat henne 
ensam. 
Pojke2: Vi vågar inte låta alla vara med för då blir ju Vanessa sur.  Alla är väl 
dumma? 
Flicka3: Ja ingen frågar ju henne om hon vill vara med. Alla tjejerna beter sig 
illa. Men mest Sofia för hon bestämmer över dom andra. 

 
8. Vad tycker du att man ska göra för att hjälpa Hanna, förklara.  

Flicka1: Fråga om hon vill vara med.  
Flicka2: Eller säga till fröken. 
Pojke 1: Fråga om hon vill vara med.  
Pojke2: Aa Jag skulle frågat. 
Flicka3: Fast man ska ju säga till fröken om man har varit själv en hel rast. 
 

9. Kunde Hanna ha gjort någonting annorlunda, förklara. 

Flicka1: Hon skulle säga till fröken. 
Flicka2: Försökt att prata med dom tjejerna.  
Pojke1: Frågat om hon fick vara med. 
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Sammanfattning Grupp A. 

Alla barn i gruppen anser att det förekommer att någon är utanför på skolan. Fyra av sex 

barn pekar ut en specifik flicka som vi har valt att kalla för Vanessa. Vanessa går i klass 

3B och är enligt eleverna en översittare som bestämmer väldigt mycket. När vi pratade 

med eleverna om de vuxnas engagemang på skolan togs även här Vanessa upp. Det 

visade sig att det var jobbigt för eleverna då de kände att lärarna ofta tar Vanessas parti, 

därför har många elever slutat att säga till när de ändå inte anser sig bli trodda. Eleverna 

känner att de måste ”passa in” för att inte reta upp Vanessa. Med att passa in tolkar vi 

att eleverna menar ”passar in” som vad Vanessa anser är rätt eller fel. Eleverna relaterar 

även berättelsens Sofia till Vanessa. De anser att den som mobbar är en som bestämmer 

över andra. Även Karin i berättelsen anses vara en som mobbar eftersom att hon har 

lämnat Hanna som kompis utan för eleverna uppenbar anledning. Eleverna anser att det 

bästa sättet att hjälpa en som är utsatt för mobbning är att säga till fröken eller att fråga 

om den utsatta vill vara med. Även den som blir utsatt för mobbning bör prata med 

lärarna eller fråga själv om den får vara med enligt eleverna.  

 
Grupp B. 3 flickor och 2 pojkar (Vanessas grupp) 
 
1. Jag undrar, tror du att det är någon i din egen klass som känner sig ensam och 

utanför? Berätta. 
 

Pojke1: Ibland. 
Flicka1: Jag är ofta ensam. 

 
2. Jag undrar, tycker du att alla i din klass får vara sig själva? Eller är det 

några/någon som bestämmer vad som är rätt och fel? 

Pojke1: Vissa bestämmer. 
Flicka1: I kompisgänget så bestämmer två stycken. 
Flicka2: Man får ofta var med men inte i olika klasser. 
 

3. Jag undrar, hur kommer det sig att de vuxna inte ser? 
Om det är någon i klassen som är ensam och retad. Tycker du att man ska 

berätta för läraren om det, förklara. 

 

Pojke1: Inga fröknar är på grusplanen. 
Flicka1: Dom går ofta fram om något händer på gården. 
Pojke2: Ingen bryr sig vid slagsmål.  
Flicka3: Man ska ta upp det på lektionen och att man ska reda ut det men det gör 
man aldrig. 
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Flicka1: Man vill ju inte skvallra direkt. 
 
4. Jag undrar, tror du att det är vanligt att man försöker vara som de tuffa fast man 

inte vill? 

 

Flicka1: Det har hänt mig. 
Pojke1: Ja man vill ju vara med dom tuffa. Det är inget kul när dom tuffa annars är 
emot en. 
Flicka2: Man vill ju inte själv vara utanför. 
Pojke2: Aldrig jag i alla fall.  

 
5. Jag undrar, om du skulle berätta för en kompis om den här sagan och om vad 

den handlar om. Vad skulle du berätta då? 

Flicka1: Att Hanna är utanför. 
Pojke2: Att dom är dumma mot Hanna för att hon inte får vara med. 
Flicka2: Att Hanna och Karin inte är bästisar mer för att hon inte gillar discon så 
mycket. 

 
6. Tycker du att Hanna är utsatt för mobbning, förklara. &  

7. Vem är det som mobbar Hanna, förklara. 

Pojke1: Nej, ingen. 
Flicka1: Litegrann. Det är mest den gamla kompisen som är taskig. 
Flicka2: Mmmmm. Karin tror jag också. 
Pojke1: Men hon kunde ju frågat själv. Isåfall Sofia för hon verkar bestämma.  

 
8. Vad tycker du att man ska göra för att hjälpa Hanna, förklara. 

Flicka1: Frågat om hon vill vara med. Det brukar alltid jag göra.  
Pojke1: Säga till fröken. 

 
9. Kunde Hanna ha gjort någonting annorlunda, förklara. 

Pojke1: Hanna borde prata med tjejerna.  
Flicka1: Ja hon kanske kan fråga om hon får vara med. 
Pojke2: Hon borde fråga om hon får vara med eller säga till fröken. 
Flicka2: Man ska inte ge upp. Man kan fråga flera gånger eller så kan man hitta en 
ny kompis istället. 

 

Sammanfattning av grupp B 

Stämningen i den här gruppen var ganska kylig. Det märktes direkt vilka som vågade 

prata inför mig (Intervjuare1) och Vanessa. Vanessa är under ovanstående intervju 

flicka1.  
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   På den första frågan som handlar om utanförskap på skolan svarar Vanessa att hon är 

ensam. Tre av eleverna väljer att inte svara på den här frågan. På frågan om någon 

bestämmer på skolan så nämner Vanessa två stycken men säger inga namn. En flicka 

anser att det inte finns några direkta problem men att de olika klasserna inte leker 

tillsammans.  

Grusplanen tas upp på frågan om lärarnas engagemang även i denna grupp. Lärarna bryr 

sig inte vid slagsmål säger en av pojkarna. Vanessa däremot anser att fröknarna hjälper 

till om de ser att något händer. En märklig sak som hände under samtalet var att 

Vanessa, på frågan om lärarnas engagemang, intog en tuffare attityd vilket illustrerades 

av kroppsspråk och tonfall. Hon sa till mig (Intervjuare1) och till gruppen att ”man vill 

ju inte skvallra direkt”. Detta kändes som en order till de andra i gruppen. På frågan om 

man försöker vara tuff anser Vanessa att det har hänt att hon har försökt att vara tuff. Vi 

fick intrycket av att resterande elever väljer att vara tuffa för att själva inte bli utanför. 

På frågan om hur man skulle kunna hjälpa Hanna är det bara Vanessa och en pojke som 

svarar. Vanessa säger att hon alltid brukar fråga den utsatta om den vill vara med och 

pojken svarar att man skall säga till fröken. De fyra eleverna som valde att svara på 

frågan om Hanna kunde ha gjort något annorlunda ansåg att hon borde ha frågat om hon 

fick vara med. En av flickorna (flicka3) valde endast att svara på fråga nummer tre. Hon 

svarade alltså inte på någon av de andra frågorna utan satt helt tyst under samtalet.  

 
 
Grupp C. 3 flickor och 3 pojkar. 
 

1. Jag undrar, tror du att det är någon i din egen klass som känner sig ensam 

och utanför? Berätta. 

 

Flicka1: Ja det finns det. Min bästis är ensam mycket för hon säger inget. Hon 
pratar bara med mig. Men ibland vill jag göra andra saker med andra och då vill 
inte hon vara med så då blir hon själv.  
Flicka2: Ja många tror jag. För Vanessa gör så att vissa aldrig får vara med. 
Pojke1: Ja vissa gör nog det.  

 
2. Jag undrar, tycker du att alla i din klass får vara sig själva? Eller är det 

några/någon som bestämmer vad som är rätt och fel? 

 
Flicka1: Ja Vanessa bestämmer. Hon är dum och slår en om man inte gör som 
hon vill.  
Flicka2: En gång så tog hon en påse med skor i och slog mig och Ida i ryggen.  
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Pojke1: Jag vet en gång med din målarbok… 
Flicka3: Mmmm. Jag hade fått den av min farmor och Vanessa sa att om hon 
inte fick måla i den skulle hon slå mig. Fast jag ville ju måla i den själv.  
Pojke2: Sen när man är på isen så bestämmer hon vilka som får åka där.  

 
3. Jag undrar, hur kommer det sig att de vuxna inte ser? 

Om det är någon i klassen som är ensam och retad. Tycker du att man ska 

berätta för läraren om det, förklara. 

 

Flicka1: Maria går alltid själv och hjälper oss om det händer något.  
Flicka2: Det är nog för många barn så dom hinner inte med.  
Pojke2: Dom är aldrig på grusplanen för då blir dom skitiga. 
Pojke1: Där kastar femmorna sten och is på oss men ingen bryr sig.  
Flicka3: Man vågar typ inte vara på grusplanen. Där finns aldrig någon 
fröken, bara Maria ibland.  
Flicka1: Jag tror att det är svårt för dom att se vad alla barn gör för det är många 
barn på gården. 

 
4. Jag undrar, tror du att det är vanligt att man försöker vara som de tuffa 

fast man inte vill? 

 

Flicka1: Ja man vill vara med dom populära för att inte bli retad. 
Flicka2: Man är ju helst med Vanessa för annars är hon emot en. Hon säger 
att man ska säga saker till andra. Typ att den är ful för annars säger hon till 
fröken att man är dum mot henne.  
Pojke1: Alla vet att hon säger så, så om Micke säger till mig att jag är ful 
eller fet så vet jag att Vanessa sa åt han och säga det. Så jag och Micke blir 
inte arga på varann ändå.  
Pojke2: Aa vi vet ju att det är hon som sagt det. 

  
5. Jag undrar, om du som skulle berätta för en kompis om den här sagan och 

om vad den handlar om. Vad skulle du berätta då? 

Flicka1: Att den dumma också känner sig ensam. Och att Hanna inte får vara 
med.  
Flicka2: Och att hennes kompis slutat att vara med henne. Typ som när 
Vanessa sa att jag inte fick vara med Ida.  
Pojke1: Att hon är utanför och så.  
Pojke3: Man måste ju kunna vara kompis fast man inte gillar samma saker. 
Men dom vill inte vara med Hanna ändå. Det är taskigt för hon blev ledsen. 

 
6. Tycker du att Hanna är utsatt för mobbning, förklara.& 

7.  Vem är det som mobbar Hanna, förklara. 

Flicka1: Lite grann tycker jag. Hon får ju inte vara med. Hennes gamla bästis 
är taskig. 
Pojke1: Nej det är när det är fler mot en. 
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Pojke2: Nej det är när man t.ex. säger att någon är tjock. Kanske Sofia isåfall. 
Flicka2: Hon borde ha sagt till fröken tycker jag. Eller hittat en kompis som 
har samma intressen som hon.  

 
8. Vad tycker du att man ska göra för att hjälpa Hanna, förklara. 

Pojke1: Inget. Hon kunde väl frågat själv. 
Pojke2: Hon kunde ju ha prövat och frågat dom tjejerna. 
Flicka1: Hon skulle sagt till fröken.  
Flicka2: Eller så kunde hon ha frågat om hon fick vara med. Kanske pratat 
med killarna. 
 

 
9. Kunde Hanna ha gjort någonting annorlunda, förklara. 

Flicka1: Sagt till fröken. 
Flicka2: Ja sagt till fröken eller bett att få vara med.  
Pojke1: Hon kunde ha frågat något annat barn som var själv. 

 

Sammanfattning av grupp C 

På fråga 1 som handlar om utanförskap svarade 3 elever att det finns elever som är 
utanför på skolan. Två av eleverna nämnde Vanessa som orsak till utanförskapet. Fem 
av sex elever svarade på frågan om någon bestämmer på skolan och alla fem tog upp 
Vanessa. De ansåg att det alltid var hon som bestämde. Eleverna anser att de vuxnas 
engagemang på skolan avgörs av antalet barn. De menar att det är för många barn på 
gården och att de vuxna inte hinner med. Tre av eleverna tar upp grusplanen som det 
stället på skolgården där det är mest bråk och detta pga. att det sällan är någon fröken 
där. Fyra elever anser att det är vanligt att man försöker vara tuff på skolan. Det verkar 
allmänt känt att man bör göra som Vanessa säger för annars råkar man illa ut.  Eleverna 
tar inte varandra på allvar när de retar varandra för de vet att det är Vanessa som har 
bestämt vad de skall säga. Som det står ovan i texten:”Pojke1: Alla vet att hon säger så 
så om Micke säger till mig att jag är ful eller fet så vet jag att Vanessa sa åt han och 
säga det. Så jag och Micke blir inte arga på varann ändå. Pojke2: A vi vet ju att det är 
hon som sagt det.” 

Två av eleverna nämnde Sofia och Karin som de elaka i berättelsen. Eleverna tycker att 
Hanna själv är ansvarig och borde ta tag i situationen genom att fråga om hon får vara 
med. Ingen av eleverna som valde att svara hade personligen valt att hjälpa Hanna.  

  

Grupp D. 3 pojkar och 2 flickor. 
 

1. Jag undrar, tror du att det är någon i din egen klass som känner sig ensam 

och utanför? Berätta. 

 

Pojke1: Nej. 
Pojke2: Tror inte det.  
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2. Jag undrar, tycker du att alla i din klass får vara sig själva? Eller är det 

några/någon som bestämmer vad som är rätt och fel? 

 
Pojke1: Ibland. 
Pojke2: Någon som bestämmer i leken ibland finns. T.ex. Vanessa och 
Marcus.  

 
3. Jag undrar, hur kommer det sig att de vuxna inte ser? 

Om det är någon i klassen som är ensam och retad. Tycker du att man ska 

berätta för läraren om det, förklara. 

 

Pojke1: När dom ser så hjälper dom till. 
Pojke2: På grusplanen finns ingen fröken. Där får man ingen hjälp.  
Pojke3: Ibland struntar dom i det som händer. Vissa fröknar hjälper bara sina 
barn i sin klass. 

 
4. Jag undrar, tror du att det är vanligt att man försöker vara som de tuffa 

fast man inte vill? 

 

Pojke1: Nej. 
Pojke2: Nej. 

 
5. Jag undrar, om du skulle berätta för en kompis om den här sagan, om vad 

den handlar om. Vad skulle du berätta då? 

Pojke1: Hanna var själv. 
Pojke2: Hon och hennes kompis slutade att vara bästisar. 

 
6. Tycker du att Hanna är utsatt för mobbning, förklara. & 

7.  Vem är det som mobbar Hanna, förklara. 

Pojke1: Nej, eller lite. 
Pojke2: Hon frågar ju inte. 

 
8. Vad tycker du att man ska göra för att hjälpa Hanna, förklara. 

Inga svar. 
 

9. Kunde Hanna ha gjort någonting annorlunda, förklara. 

Pojke2: Frågat om hon fick vara med. Säga till fröken. 
Pojke1: Säga till fröken. Nästan inga killar säger till fröken för man vill inte 
skvallra.  
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Sammanfattning av grupp D 

I den här gruppen var det bara två pojkar som svarade på frågorna. Endast fråga tre 

besvarades av den tredje pojken. De två flickorna i gruppen svarade inte på någon av 

frågorna.  

På frågorna ett och två som handlade om utanförskap och om det finns några som 

bestämmer svarade eleverna att det är Vanessa och Marcus som bestämmer men att det 

inte är någon som känner sig utanför på skolan. För andra gången i denna klass tar 

eleverna upp att de vuxna bara hjälper eleverna i den klass de arbetar i. Grusplanen tas 

än en gång upp och att det inte finns några fröknar där. En pojke säger att fröknarna 

hjälper till när de ser att något händer på gården. De två eleverna som svarade på frågan 

om man försöker vara tuff är samma pojkar som svarat på de tidigare frågorna och 

svaret är kort och gott nej. På fråga 8 fick vi inget svar alls från någon elev. De två 

pojkarna som har varit delaktiga svarar även på den sista frågan som var om Hanna 

kunde ha gjort något annorlunda och då anser dem att hon borde fråga om hon får vara 

med eller säga till fröken. Men de poängterar att det är töntigt att som kille skvallra till 

fröken.  

Frågor och svar från klass 3A 

Denna klass hade Intervjuare2 samtal/intervjuer med.  Intervjuare2 ställde vissa frågor 
specifikt till varje barn. Så att alla skulle få chansen att svara.  På vissa frågor finns inte 
alla barns svar med eftersom de ibland valde att inte svara.  

 

Grupp E. 4 flickor och 2 pojkar 
 

1. Jag undrar, tror du att det är någon i din egen klass som känner sig ensam 

och utanför? Berätta. 

Flicka1: Nja, ibland. Jo kanske jag vet en som är själv mycket.  
Flicka2: Ja jag vet en. Får man säga namn?  
Pojke1: Mmmm. Jag tror det. För ibland är jag ensam fast inte alltid. 
Flicka3: Nej, eller ibland men inte ofta. 
Pojke2: Nej det tror jag inte för vi leker många tillsammans. 
Flicka1: Jag tror att många är ensamma ibland. Som ifall min kompis är sjuk 
och jag brukar mest leka med henne. Då blir ju jag ensam då först. Men sen 
leker jag med någon annan.  

 
2. Jag undrar, tycker du att alla i din klass får vara sig själva? Eller är det 

några/någon som bestämmer vad som är rätt och fel? 
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Flicka1: Nej, ingen bestämmer. Eller det finns en tjej i andra klassen. Hon 
bestämmer mycket hela tiden. Hon bestämmer när vi är på isen. Hon puttas 
och säger att vi inte får vara där. 
Pojke1: Ja Vanessa bara ljuger hela tiden.  
Flicka2: Ja för hon säger till fröken att det inte var hennes fel.  
Flicka3: Jag tycker att man ska få vara sig själv. Om jag vill något så gör jag 
så i alla fall.  
Flicka1: Om vi leker mamma pappa barn då brukar man bestämma i leken 
vem som skall göra olika saker. Men då kan man leka något annat om man 
inte vill det.  
Pojke2: Jag tycker att man får bestämma själv.  

 
3. Jag undrar, hur kommer det sig att de vuxna inte ser? 

Om det är någon i klassen som är ensam och retad. Tycker du att man ska 

berätta för läraren om det, förklara. 

 

Pojke1: Dom vuxna går ofta själva men ibland är dom två. När man är på 
grusplanen brukar det inte vara någon vuxen där. Då brukar ofta någon göra 
sig illa. Jag tycker att man ska säga.  
Pojke2: Ja det är alltid tjafs där. Femmorna är där. Dom är skit dumma och 
tror att dom äger allt. Nej jag vet inte, kanske om den som blir retad vill det 
kan man säga till fröken. 
Flicka1: Jag tror att fröknarna fryser när dom är ute för dom har ingen mössa 
eller överdragare på sig. Ja man skvallrar faktiskt inte då, man får berätta.  
Flicka2: Om man gör sig illa säger man till fröken. Då får man ibland gå in 
och vila. Jag tycker att man skall berätta för läraren och sina föräldrar. Jag 
brukar bli mobbad, mest förut. Min mamma har pratat med han som retade 
mig. Fröken har också det och hans föräldrar men han slutade inte. Då sa 
mamma att jag skulle få byta skola om han inte slutade. Fast det var mest i 
ettan.  
Flicka3: Ibland är fröknarna inne det är bra för då vet man var dom är om det 
händer något. Han retades mycket på rasterna när inte fröken såg. Jag tycker 
att man skall säga till och inte gå om kring och vara ledsen själv.  

 
4. Jag undrar, tror du att det är vanligt att man försöker vara som de tuffa 

fast man inte vill? 

 

Flicka1: Det är en tjej i klassen som är tuff. Men hon är snäll för hon brukar 
låta oss titta på.  
Pojke2: Ingen vill vara tuff tycker jag. Vi leker tillsammans.  
Pojke1: Man vill väl inte vara tuff, det är bättre om man är vanlig.  
Flicka2: Jag vill vara tuff ibland. Men det är mest tjejerna och killarna i 
femman som är så.  
Flicka3: Ja dom tror att dom är as balla. Vi är inte som dom.  

 



 

 25 

5. Jag undrar, om du som skulle berätta för en kompis om den här sagan och 

om vad den handlar om. Vad skulle du berätta då? 

Flicka1: Om en tjej som var utanför. 
Flicka2: Ja hon blev mobbad för att hon inte ville gå på discon. 
Flicka3: Hon vill inte vara som dom andra och då vill inte Karin vara med 
henne. 
Pojke1: Ja fast det var ju inget fel med henne. Hon var bara själv. 
Pojke2: Jag skulle berätta att hon inte hade några kompisar längre. 

 
6. Tycker du att Hanna är utsatt för mobbning, förklara. &  

7.  Vem är det som mobbar Hanna, förklara. 

Flicka1: Ja för hon får inte var med dom är taskiga mot henne. Det är tjejerna 
som inte bryr sig om Hanna.  
Flicka2: Ja hon är själv för ingen vill leka med henne. Dom låter inte henne 
vara med. Killarna är också dumma som lipar och sånt, det är jätte taskigt. 
Pojke1: Jag tycker det för hon får inte vara med. Karin är ojuste. 
Pojke2: Ja, fast hon är själv för att ingen bryr sig. Hon är ledsen ofta tror jag. 
Sofia är bara med dom som är tuffa. 
Flicka3: Nej för jag tycker att man mobbar om man är flera mot en, som t.ex. 
puttas och så. Karin är inte så snäll.  

 
 

8. Vad tycker du att man ska göra för att hjälpa Hanna, förklara. 

Flicka1: Leka med henne. 
Pojke1: Fråga om hon vill vara med. 
Flicka2: Ja eller gå dit och trösta henne. 
Flicka3: Ja jag med.  
Pojke2: Trösta henne och fråga om hon vill vara med. 

 
9. Kunde Hanna ha gjort någonting annorlunda, förklara. 

Pojke1: Jag tycker att hon kunde frågat några om hon kunde ha fått varit 
med.  
Flicka2: Ja hon måste ju också göra lite.  
Flicka1: Ja hon kunde ha frågat om hon fick vara med.  
Flicka3: Eller sagt till en fröken så hade hon fått hjälp.  
Pojke2: Ja det hänger ju lite på hon också.  

 

Sammanfattning grupp E 

På frågan om någon i klassen är utanför så svarar en nej. Tre stycken säger att man är 

själv ibland men det har olika anledningar som t.ex. att ens bästa kompis är sjuk. På 

frågan om det är någon i klassen som bestämmer så svarar tre av eleverna att Vanessa i 

den andra klassen bestämmer. Även i denna grupp är grusplanen det ställe där det vistas 
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minst fröknar enligt eleverna. Två av eleverna säger att fröknarna inte ser vad som 

händer på grusplanen för att det inte är någon där. En elev anser att om man ser att 

någon är utanför så ska man berätta det för en fröken, men bara om den som är utanför 

vill det. En flicka anser sig själv vara mobbad och hon tycker att man skall berätta både 

för fröknarna och för sina föräldrar. Om eleverna i den här gruppen skulle berätta något 

från den här sagan väljer två att berätta att Hanna är mobbad. En använder ordet utanför. 

De resterande två eleverna säger att hon inte har några kompisar. Fyra av fem elever 

anser att Hanna är utsatt för mobbning. Endast en av eleverna svarar nej på om Hanna är 

mobbad, detta för att hon anser att mobbning är flera mot en och att det involverar 

exempelvis knuffar mm. Alla i gruppen anser att i berättelsen så är det tjejerna som är 

taskiga mot Hanna. Det verkar som att det var de flestas uppfattning att eftersom att 

Hanna var själv så är hon därmed mobbad. Alla eleverna tycker att man kan hjälpa 

Hanna genom att leka med Hanna, trösta henne och fråga om hon vill vara med. 

 

Grupp F. 1 pojke och 4 flickor 
 

1. Jag undrar, tror du att det är någon i din egen klass som känner sig ensam 

och utanför? Berätta. 

 

Pojke1: Nej det tror jag inte.  
Flicka1: Nej inte jag heller. 
Flicka2: Kanske ibland. 
Flicka3: Ja ibland tror jag.  
Flicka4: Ibland är jag ensam. 
Pojke1: Men alla brukar leka.  

 
2. Jag undrar, tycker du att alla i din klass får vara sig själva? Eller är det 

några/någon som bestämmer vad som är rätt och fel? 

 
Flicka2: Ja alltså det är en som bestämmer många saker. Fast jag lyssnar inte 
på henne. Hon är i den andra klassen och vi brukar inte vara. 
Flicka1: Mmmmm. Jag vet vem det är. Får jag säga namn?  
Pojke1: Men hon är alltid så. Ingen annan i alla fall tycker jag.  
Flicka3: Jag tycker att man kan vara sig själv.  
Flicka4: Jag tycker att alla bestämmer.  

 
3. Jag undrar, hur kommer det sig att de vuxna inte ser? 

Om det är någon i klassen som är ensam och retad. Tycker du att man ska 

berätta för läraren om det, förklara. 
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Pojke1: Jag tycker att dom ser. Fast man går ju dit och säger till om det är 
något. 
Flicka1: Ibland går fröknarna bara runt och pratar. Dom ser inte vad alla barn 
gör.  
Flicka2: Ja skolgården är ju stor. Och man kan gå bakom då syns man inte 
om man är på den andra sidan.  
Flicka3: Dom bryr sig inte. Många gånger har jag sagt saker som en har 
gjort. Men dom tror inte på mig, bara på henne.  
Flicka4: Vissa bryr sig inte alls.  

 
4. Jag undrar, tror du att det är vanligt att man försöker vara som de tuffa 

fast man inte vill? 

 

Flicka1: Nej inte jag.   
Flicka2: Jag vet inte, tror inte det. 
Pojke1: Jag tycker inte att nån är så tuff. Vissa är lite cool men vi är ändå 
kompisar med dom. 
Flicka3: Mmmmm. 
Flicka4: Vet inte.  

 
5. Jag undrar, om du som skulle berätta för en kompis om den här sagan och 

om vad den handlar om. Vad skulle du berätta då? 

Pojke1: Om Hanna. 
Flicka1: Ja precis, hon var ensam för att hon ville inte vara som dom andra. 
Flicka2: Om en tjej som inte hade några vänner och som var själv. 
Flicka3: Ja, hon var utanför och så. 
Flicka4: Mmmmm. Samma.  

 
6. Tycker du att Hanna är utsatt för mobbning, förklara. & 

7.  Vem är det som mobbar Hanna, förklara. 

Flicka4: Ja det tycker jag. Dom som inte vill vara med henne mobbar. 
Flicka3: För att dom inte låter henne vara med. Dom mobbar henne dom i 
hennes klass.  
Pojke1: Dom tycker hon är konstig som inte gillar discon. Hennes kompis är den 
som mobbar. 
Flicka2: Ja för hon är utanför ingen vill vara med henne. Karin och Sofia. 
Flicka1: Det är dom, barnen i skolan som är elaka.  

  
8 Vad tycker du att man ska göra för att hjälpa Hanna, förklara. 

Flicka4: Säga till fröken. 
Flicka3: Man kan fråga om hon vill vara med. 
Pojke1: Ja och kanske leka med henne.  
Flicka1: Ja typ det, leka med henne. 
Flicka2: Ja det tycker jag med. 
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9 Kunde Hanna ha gjort någonting annorlunda, förklara. 

Flicka1: Ja alltså hon kunde ha sagt till någon vuxen.  
Flicka2: Ja kanske ha frågat den där Karin om dom skulle leka. Dom var ju 
kompisar innan. 
Pojke1: Hon kunde ha gått till någon som har samma intressen då kan man ju 
göra det, typ spelat fotboll kanske. 
Flicka3: Ja eller leka en lek.  
Flicka4: Fråga någon om hon fick vara med. 

 

Sammanfattning av grupp F 

På frågan om utanförskap så tycker två elever att det inte finns någon som är utanför. 

Tre av eleverna tycker att det finns de som är ensamma och utanför ibland. Tre av 

eleverna anser att det finns en flicka i den andra klassen som bestämmer. På frågan om 

vuxnas engagemang så svarar en pojke att de ser vad som händer på skolgården medan 

fyra av eleverna anser att fröknarna inte bryr sig varav en menar att man kan gömma sig 

på skolgården där de vuxna inte ser. Vi tolkar det som att fröknarna vet att eleverna går 

undan ibland men att de inte gör något åt det. Tre elever skulle beskriva berättelsen om 

Hanna som att den handlar om en ensam flicka som inte har några vänner och att hon är 

utanför. Övriga elever i gruppen håller med genom att svara saker som t.ex. ”mmmm” 

eller ”Jag med”. Fyra av fem elever tycker att Hanna blir utsatt för mobbning. En elev 

säger att de är elaka mot Hanna. De tycker främst att det är Karin och Sofia som är 

elaka mot henne. På frågan om hur man skulle kunna hjälpa Hanna svarade en flicka att 

man borde säga till fröken medan fyra tyckte att man skulle leka med henne eller fråga 

om hon vill vara med. Samma flicka som tyckte att man borde sagt till en fröken tycker 

att Hanna borde säga till en vuxen att hon är utanför.  

 

Grupp G. 3pojkar och 2 flickor 

 
1. Jag undrar, tror du att det är någon i din egen klass som känner sig ensam 

och utanför? Berätta. 

 

Pojke1: Nej. 
Pojke2: Inte jag heller. 
Pojke3: Jo kanske. 
Flicka1: Nej. 
Flicka2: Ibland kanske men inte ofta. 
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2. Jag undrar, tycker du att alla i din klass får vara sig själva? Eller är det 

några/någon som bestämmer vad som är rätt och fel? 

 
Pojke1: Ja eller vad menar du? 
Flicka1: Jo ifall du ibland kanske gör något som du inte skulle gjort för att 
någon såg. 
Pojke1: Aha ok, nej inte jag i alla fall. 
Pojke2: Nej alla bestämmer.  
Pojke3: Aa det tycker jag med.  
Flicka2: Ingen tror jag.  

 
3. Jag undrar, hur kommer det sig att de vuxna inte ser? 

Om det är någon i klassen som är ensam och retad. Tycker du att man ska 

berätta för läraren om det, förklara. 

 

Pojke1: På grusplanen finns aldrig någon fröken och jag blev puttad där en 
gång. Fast Marcus sa att jag blödde från näsan kom ingen. Om man blir retad 
ska man säga till. 
Pojke2: Dom går bara med varandra eller så har dom inte tid. Dom går heller 
aldrig till brandängen. Det tycker jag med. 
Pojke3: Jo fast det är så många. Ja då pratar man tillsammans.  
Flicka1: Ja alltså det är oftast alltid något barn som gör sig illa varje rast eller 
ofta i varjefall. Oftast så blir det bra om man pratar.  
Flicka2: Ja då tröstar dom eller så säger dom till den som gjort det. 
Pojke3: Dom säger att vi inte klarar av att vara på grusplanen för att det bara 
blir bråk.  

 
4. Jag undrar, tror du att det är vanligt att man försöker vara som de tuffa 

fast man inte vill? 

 

Pojke1: Kanske men det tror jag mest är tjejerna. 
Pojke2: Ja dom är mer så inte vi.  
Pojke3: Vet inte. 
Flicka1: Ja fast hallå det är inte bara vi.  
Flicka2: Nej eller hur! Men ibland gör alla så. Man kanske håller med fast 
man egentligen inte tycker att det är så.  Det har jag gjort en gång när 
Vanessa sa en sak förut. 
Flicka1: Mmmm. Jag med.  

 
5. Jag undrar, om du skulle berätta för en kompis om den här sagan, om vad 

den handlar om. Vad skulle du berätta då? 

Flicka1: Det finns en tjej i klassen och ingen vill vara med henne.  
Flicka2: Jag skulle berätta att vi pratat om det och om mobbning. 
Pojke1: Ja att hon hade kompisar förr och inte nu. 
Pojke2: Mmmm. Jag med.  
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Pojke3: Ja att hon var mobbad. En berättelse om det och lite mer vad dom sa 
och så.  

 
6. Tycker du att Hanna är utsatt för mobbning, förklara & 

7.  Vem är det som mobbar Hanna, förklara. 

Pojke1: Ja. Dom som inte vill låta henne vara med. 
Pojke2: Jag med. Dom är taskiga.  
Pojke3: Ja ingen vill vara med henne.  
Flicka1: Precis hon är ju själv jämt. Alla dom andra är dumma. 
Flicka2: Ja men inte alla fast några.  

 
 

8. Vad tycker du att man ska göra för att hjälpa Hanna, förklara. 

                  Flicka1: Vara med henne.  
                  Flicka2: Mmm. Typ. 
                  Pojke1: Man kan ju fråga om hon vill vara med.  
                  Pojke2: Ja.  
                  Pojke3: Ja. Fråga.  
 

9. Kunde Hanna ha gjort någonting annorlunda, förklara. 

Pojke1: Jo alltså, man kan säga till en fröken eller sina föräldrar.  
Pojke2: Eller fråga om man får vara med några som leker. 
Flicka1: Ja fråga. Det skulle jag gjort. 
Flicka2: Jag med. Då kanske dom säger ja. 
Pojke3: Hon kunde ha frågat pojkarna istället ifall hon fick vara med. Dom 
kanske vill leka med henne.  

 

Sammanfattning grupp G 

Tre stycken elever i den här gruppen tycker inte att det finns någon i deras klass som är 

ensam eller utanför. Två av eleverna tycker att det kan hända ibland att någon är ensam. 

Samtliga elever anser att alla får vara med och bestämma och alla kan vara sig själva. 

Grusplanen är ett ställe dit fröknarna inte går enligt två av eleverna. Alla tycker att man 

skall säga till fröken om något händer, då kan hon eller han hjälpa till att reda ut 

situationen om det har blivit bråk. På frågan om eleverna tror att det är några som 

försöker vara tuffa så anser två av killarna att det mest är tjejerna som försöker vara 

tuffa. Tjejerna protesterar och säger att alla gör det ibland. De två flickorna nämner 

Vanessa i den andra klassen. På frågan om Hanna är utsatt för mobbning svarar samtliga 

i gruppen ja. Däremot har de olika åsikter om vem det är som mobbar Hanna men 

majoriteten anser att det är de som inte låter Hanna vara med som mobbar. Samtliga 

elever anser att man kan hjälpa Hanna genom att vara med henne och fråga om hon vill 
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vara med. Hanna borde enlig fyra elever själv ha frågat om hon fick vara med, en elev 

anser att hon borde säga till en fröken eller till sina föräldrar.  

Grupp H. 4 flickor och 1 pojke. 

 
1. Jag undrar, tror du att det är någon i din egen klass som känner sig ensam 

och utanför? Berätta. 

 

Flicka1: Ja det finns några som blir retade.  
Flicka2: Ja det finns en som ingen vill vara med egentligen fast det är hon 
som retar andra så det blir lite både och. Hon går i B. 
Flicka3: Ja jag vet vem du menar.  
Flicka4: Ja det är Vanessa.  
Pojke1: Ibland är någon ensam eller jag vet inte.  

 
2. Jag undrar, tycker du att alla i din klass får vara sig själva? Eller är det 

några som bestämmer vad som är rätt och fel? 

 
Flicka1: Ja Vanessa. Hon bestämmer jätte mycket.  
Flicka2: Hon sa till en i B att hon inte fick ha en grej för att den var ful.  
Flicka3: Ja och hon gömde Idas skor.  
Flicka4: Ja. 
Pojke1: Ibland. 

 
3. Jag undrar, hur kommer det sig att de vuxna inte ser? 

Om det är någon i klassen som är ensam och retad. Tycker du att man ska 

berätta för läraren om det, förklara. 

 

Pojke1: Dom kommer inte till grusplanen för att dom blir leriga. Men där är 
det jätte jobbigt för femmorna kastar sten och is på oss som går i tvåan och 
trean.  
Flicka1: Det är bäst att berätta för fröknarna för då kan man reda ut det.  
Flicka2: Det är för många barn och dom som retas gör bara det om ingen är 
där. Dom retas ju inte om fröken ser. 
Flicka3: Dom går aldrig till brandängen heller för där är det lerigt och dom har inga 
bra skor.  
Flicka4: Ja dom borde köpa nya skor som passar till lera.  

 
4. Jag undrar, tror du att det är vanligt att man försöker vara som de tuffa 

fast man inte vill? 

 

Pojke1: Nja. Vet inte. 
Flicka1: Ja man vill ju vara som Vanessa fast ändå inte. Man vill ju inte bli 
sparkad direkt. 
Flicka3: Nej. Jag såg att hon gjorde det på Sara.  
Flicka4: Ja man vill ju inte bli utsatt själv, därför blir man lite tuff. 
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Flicka2: Mmmm. 
 

5. Jag undrar, om du skulle berätta för en kompis om den här sagan, om vad 

den handlar om. Vad skulle du berätta då? 

Flicka1: Den handlar om Hanna som är utstött. 
Flicka3: Ja hon har inga kompisar. 
Flicka2: Nej, speciellt inte när hennes kompis lämnat henne för Sofia. 
Flicka4: Den handlar om Hanna som är mobbad av alla i klassen. 
Pojke1: Den handlar om Hanna och att hon är mobbad.  

 

6. Tycker du att Hanna är utsatt för mobbning, förklara.&  

7.  Vem är det som mobbar Hanna, förklara. 

Flicka1: Ja. Hon har ingen att vara med. Hennes gamla kompis kanske. 
Flicka2: Ja. Karin har ju slutat att leka med henne. 
Pojken1: Ja. Dom är dumma mot henne. 
Flicka3: Sofia bestämmer över alla och Hanna har inga vänner. 
Flicka4: Ja hon är ensam.  

 
8. Vad tycker du att man ska göra för att hjälpa Hanna, förklara. 

Flicka1: Fråga om hon vill vara med. 
Flicka2: Ja det tycker jag med. 
Pojke: Säga till fröken. 
Flicka4: Säga till fröken vad dom andra gör. 
Flicka3. Bara man inte skvallrar så går det bra. Men man vill ju inte det 
helst.  

 
9. Kunde Hanna ha gjort någonting annorlunda, förklara. 

Flicka1: Ja. Hon hade kunnat fråga om hon fick vara med. 
Flicka2: Det tycker jag också. 
Pojke1: Ja. 
Flicka3: Hon kunde valt någon annan att leka med. 
Flicka4: Hon borde inte gå själv, hon kunde ha sagt till sin mamma. 

 

Sammanfattning grupp H 

 
Alla elever i den här gruppen anser att det finns någon som är utanför i klassen. Tre 

elever tar upp Vanessa som orsak till problemet. På fråga två svarar alla tjejer att det är 

Vanessa som bestämmer, pojken svarar att det ibland finns någon som bestämmer. På 

frågan om de vuxnas engagemang anser pojken att lärarna inte kommer till grusplanen 

för att dem blir leriga. Två av eleverna håller med och anser att lärarna borde köpa nya 

skor som passar till att gå med i lera. En elev tycker att det är för många barn på gården 
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vilket gör det svårt för lärarna att se vad som händer på gården. En elev säger då att det 

finns barn som bara retas när fröknarna inte ser. En av flickorna tycker att det är bra om 

man berättar för en fröken vad som händer på gården för då kan man reda ut det. Två av 

eleverna använder ordet mobbning för att beskriva berättelsen om Hanna. En tycker att 

Hanna blir utstött och en menar att hon inte har några vänner. Samtliga elever anser att 

Hanna blir utsatt för mobbning och att det främst är Karin och Sofia som mobbar henne. 

Två elever tycker att man skulle kunna hjälpa Hanna genom att fråga henne om hon vill 

vara med, två andra elever tycker att man skall säga till fröken och en elev är orolig över 

att skvallra.  

Analys 

I början av vårt arbete formulerade vi frågeställningar som låg till grund för vår 

undersökning. Dessa frågeställningar har under arbetets gång hamnat i skymundan för 

ett problem som vi upplevde viktigare. Under intervjuerna med eleverna framkom att 

det förekom systematiska hot och trakasserier i klasserna. Hade vi fått samma resultat 

vid exempelvis en enkät undersökning? Eller var vår datainsamlingsmetod, boksamtal, 

avgörande för hur eleverna uttryckte sig? Enligt vår mening var vårt val av 

datainsamlingsmetod avgörande för att eleverna vågade öppna sig för oss. Vi hade inte 

förväntat oss att få de resultat vi fick under undersökningen. Detta gjorde att vår 

undersökning ändrade riktning och vi valde att fokusera mer på vad eleverna ville 

berätta om än våra frågeställningar. Detta gör att de ursprungliga frågeställningarna fått 

mindre utrymme i uppsatsen än vad det från början var tänkt.  

   Utifrån analys och tolkning av barnens svar på fråga 6 och 7 som var ”Tycker du att 

Hanna är utsatt för mobbning?” och ”Varför tycker du att Hanna blev mobbad?” kunde 

vi se att majoriteten av eleverna beskrev Hanna som mobbad. När vi bad dem förklara 

så sa de att det var för att Hanna inte fick vara med och att hon var utanför. Eleverna 

menar alltså att mobbning inte enbart är fysisk utan även psykisk. Vissa elever tog även 

upp egna erfarenheter så som att en del blir kallade vid fula namn och att även detta är 

mobbning. Barnen berättade gärna hur de själva hade det och satte detta i relation till 
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berättelsen om Hanna. Vissa av barnen har själva känt sig utanför och mobbade och när 

vi då ställde frågan hur det yttrade sig så var det genom att ingen ville leka med dem.  

   Berättelsen skildrar egentligen utanförskap och inte fysiskt våld men enligt oss tolkar 

eleverna situationen som att Hanna faktiskt är utsatt för mobbning. 

   Enligt vår tolkning av elevernas svar är deras uppfattning att det fanns två alternativ 

för hur de skulle handskas med en situation där någon är utsatt för mobbning. Det första 

var att säga till en fröken och det andra, som också var det som de flesta barnen tyckte 

att man skulle göra, är att gå fram till den som är utsatt. De ansåg att man bör fråga den 

som är ensam om hon/han vill vara med. De tyckte även att Hanna kunde ha gjort 

annorlunda genom att fråga om hon fick vara med. Vi tolkade det som om att eleverna 

tyckte att hon borde göra något för att förbättra situationen. Man har själv ett ansvar. 

    På punkten där vi frågade om de vuxnas engagemang var elevernas svar ganska 

skilda. Det vi kan utläsa av svaren är att det behövs fler vuxna ute på gården. Eleverna 

anser inte att lärarna medvetet struntar i vad som händer utan att de inte ser för att de 

inte hinner med alla barn. En annan punkt som diskuterades hett av eleverna var hur de 

har det på sin grusplan på skolan. Där finns det tydligen aldrig någon fröken vilket 

medför att det är där det mest förekommer bråk och konflikter av olika slag. Barnen var 

också väldigt överens om varför det inte är några fröknar där, de berättade att det är för 

att fröknarna inte vill bli skitiga pga. att det är lerigt på grusplanen. Barnen hade väldigt 

logiska förslag på hur fröknarna skulle kunna ordna detta problem. De tyckte att 

fröknarna borde skaffa bra skor att använda på rasterna.  

   När vi tolkade svaren på denna fråga så kändes det som om att eleverna var nöjda med 

engagemanget på skolgården men att dem ville ha mer stöd på områdena som låg lite 

utanför gården som t.ex. grusplanen. Detta är något som vi tog upp med en av lärarna på 

skolan och hon visste om elevernas missnöje över situationen. Hon berättade även att 

detta tas upp på möten för att försöka få alla lärare att ta lika mycket ansvar för 

grusplanen. Hon informerade oss om att det enbart har varit vissa lärare som har tagit 

ansvar för den delen av gården. Nu hade dessa lärare också ledsnat och vill att alla skall 

ta sitt ansvar. Detta gjorde att vi fick bekräftat att eleverna talat verklighetstroget under 

samtalen/intervjun iallafall i denna fråga.  

   När vi ser på situationerna med grusplanen som problemområde på skolan känner vi 

att i detta fall påverkar miljön barnens beteende. Vi ser då problemet utifrån ett 
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systemteoretiskt synsätt dvs. att bråket blir en reaktion på omgivningen och 

omgivningens reaktioner är ett svar på bråket.  Enligt systemteorin är ”att vara bråkig” 

inte en egenskap hos ett barn, utan ett beteende i ett socialt samspel39. Avsaknaden av 

vuxna förstärker barnens beteende på grusplanen. För att få barnen att sluta bråka på 

grusplanen så måste de vuxna ur ett systemteoretiskt synsätt komma fram till ett 

fungerande samspel.  

 

Samtliga elever har en åsikt om vad mobbning innebär för dem. Det kan vara att vara 

utanför, att inte ha någon att leka med, att bli slagen eller att bli kallad för fula namn. 

Tolkningen av dessa svar är att det verkar som om att de flesta eleverna ser mest av den 

tysta subtila mobbningen. Att mobba någon tyst kan vara att: himla med ögonen, att 

sucka, eller betrakta någon som luft40. Vår tolkning av elevernas svar var också att man 

borde säga till en fröken om man ser att detta pågår, även att själv gå in och hjälpa till 

verkar vara något som eleverna anser vara viktigt. Men om vi går tillbaka till vår egen 

skolgång i grundskolans lägre år så vet vi av erfarenhet att detta låter väldigt fint att 

säga men att det oftast inte sker. Av egna erfarenheter så kommer vi ihåg att om man 

såg någon som var själv så brydde man sig faktiskt inte så mycket om det. Därmed kan 

man ifrågasätta elevernas ärlighet i deras svar. Fick vi dessa svar för att det var vad de 

trodde att vi ville höra? Eller är det så att de faktiskt brukar fråga den ensamma om den 

vill vara med?  

   Eftersom vi genomförde boksamtalen/intervjuerna i grupp så kan vi inte vara säkra på 

att barnen inte blev påverkade av varandra. Sättet vi genomförde våra samtal på kan ha 

medfört till grupptryck och att vi inte fick fullt ärliga svar. Dock kändes det som att 

eleverna vågade säga vad de tyckte under så gott som samtliga samtal.  

Vanessa 
Det var ingen större skillnad mellan pojkars och flickors synsätt på mobbningsfrågorna 

vi ställde. Däremot kunde vi se skillnad mellan de två klasserna. Skillnaden var att klass 

3B verkade ha det ganska jobbigt med en specifik flicka i klassen som vi har valt att 

kalla Vanessa. Denna flicka har vi uppfattat som en slags maktutövande mobbare som 

                                                      
39 www.boras.se 

40 Höistad, 2001 
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manipulerar både sina kamrater och lärare. Enligt eleverna är det Vanessa som utsätter 

dem för mobbning även om det inte i detta fall är flera mot en utan istället en mot flera.   

   Vanessa utsätter sina kamrater för mobbningsliknande maktutövande som är otäckt 

för eleverna. Hon utövar ett maktmissbruk som vi inte har lyckats hitta något om i 

litteraturen. Mobbning beskrivs i litteraturen som flera mot en eller en mot en, men 

aldrig som en mot flera. Även klass 3A känner sig mobbade av Vanessa men inte till 

lika stor del som 3B. Något som också var mycket intressant var samtalet som vi hade 

med Vanessas grupp. Hon framstår där som en som själv känner sig utanför och att hon 

brukar hjälpa dem som är utsatta.  

   Men under samtalet ändrade Vanessa förhållningsätt mot sina kamrater och mig 

(Intervjuare1) som intervjuade. Hon fick ett annat kroppsspråk och en annan ton i 

hennes röst som gjorde att det hon sa uppfattades som en order. Vi tolkar det som att 

hon var väldigt orolig över att de andra skulle berätta hur det egentligen ligger till. Vissa 

av eleverna som vi intervjuade pratade med oss efteråt och de var väldigt oroliga över 

att vi skulle låta Vanessa höra vad de har sagt på banden som vi spelade in. Vi kunde se 

en genuin rädsla för att det skulle komma fram vad de hade sagt om henne under 

samtalen. Även om detta inte var vår undersöknings ursprungliga syfte så valde vi att ta 

med detta för vi upplevde att det var väldigt viktigt för eleverna och att de kände att det 

var viktigt att berätta om Vanessa.  

   Vår uppfattning är att eleverna som känner sig mobbade av Vanessa inte blir tagna på 

allvar av sina lärare. Det var flera elever som berättade i samtalen om övergrepp 

inkluderande våld som slag och sparkar men att det inte var någon ide att berätta för 

lärarna eftersom att de alltid tar Vanessas parti.  

Diskussion 

Vi har i vår undersökning hittat ett ”nytt” sätt att se på mobbning ur ett elevperspektiv, 

att en individ kan utsätta flera andra för mobbning. Det vi menar med mobbning är kort 

och gott att bli utsatt för systematiska trakasserier så väl fysiska som psykiska. Vi har 

försökt att hitta litteratur eller forskning som stödjer det vi har kommit fram till, utan 

resultat. Vi har sökt litteratur både på bibliotek och på internet. Vi har även försökt att få 
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kontakt med olika forskare utan resultat. Vi lyckade få en privat mailadress till en 

forskare vid namn Ann-Carita Evaldsson. Hon har skrivit om elevperspektiv på 

potentiellt kränkande behandlingar i skolans vardag41. Vi mailade henne och frågade om 

tips på litteratur och olika forskningar kring det vi kommit fram till, vi har dock inte fått 

något svar.  

   Vi känner efter vår undersökning att synsättet på vad mobbning innebär håller på att 

ändras. Olweus har hittills endast skrivit om att mobbning är flera mot en eller 

eventuellt en mot en, inte en mot flera42. Detta är något vi har fått fram att eleverna 

anser är mobbning, alltså när en individ utsätter flera andra för mobbning. Det här är en 

företeelse som vi inte har stött på tidigare och en fråga vi ställer oss är: Hur kommer det 

sig att eleverna inte går ihop och säger ifrån till Vanessa. Varför gör de ingenting åt sin 

situation? Tillsammans är dem starka och har varandras stöd och borde kunna göra sina 

röster hörda. Uppenbarligen är detta ett stort problem som borde kunna lösas relativt 

enkelt genom att dem går samman och får upp lärarnas ögon för att det faktiskt finns ett 

problem. En av anledningarna vi kan hitta till att eleverna inte ”slår tillbaka” är att det 

beror på uppfostran och miljö. I de individualpsykologiska teorierna betonas det sociala 

arvet, såsom personliga erfarenheter och barndom som avgörande för hur den enskilda 

människan reagerar i olika situationer. Det beteende som eleverna i undersökningen 

uppvisar kan ur ett individualpsykologiskt perspektiv ses som ett inlärt beteende i 

familjen och tolkas som att eleverna helt enkelt är uppfostrade att bete sig på ett visst 

sätt, viket gör att de väljer att förbli passiva 43. Det kan även ses som att eleverna av 

personliga erfarenheter vet att de inte blir tagna på allvar eftersom de vid upprepade 

tillfällen påtalat problemet för lärarna utan att ha fått den respons de hoppats på. Detta 

har i sin tur gjort att de gett upp vidare försök att lösa situationen. 

   Enligt litteraturen och forskningen är det som Vanessa utsätter sina kamrater för inte 

mobbning. Så hur skall man då benämna det som Vanessa gör mot sina kamrater? Hur 

skall man gå till väga? Eleverna som vi har haft boksamtal med känner sig utsatta för 

                                                      
41 www.forskning.se 

42 Olweus, 1991 

43http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/Examensarbeten.nsf/0/77D0F9DD6ABA49D7C1256A64004B

9E85/$File/exam.pdf?OpenElement 
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mobbning men det är de inte enligt litteraturen. Så behövs ett paradigmskifte inom 

ämnet mobbning för att tillgodose alla elevers behov av att ha en trygg skolmiljö? 

I slutet av vårt arbete har vi känt oss tvungna att bryta mot konfidentialitetskravet. Detta 

gör att vi har bestämt oss för att delge klassernas lärare resultatdelen av vårt arbete. 

Detta för att vi känner att vi måste hjälpa eleverna med den rådande situationen. Även 

att hjälpa Vanessa känns viktigt. Vem som sa vad kan inte utrönas, endast Vanessas 

identitet kommer att visas och detta pga. att lärarna måste hjälpa henne att ändra sitt 

beteende och därigenom få ett bra klimat i klasserna. Eftersom vi inte känner dessa barn 

måste vi utgå ifrån att de talar sanning och eftersom merparten av de elever vi har 

intervjuat känner sig hotade så väljer vi att tro på eleverna. Även en oro för Vanessa 

finns hos oss. Vi utgår ifrån att hon inte mår bra eftersom hon beter sig på detta sätt och 

vi är rädda för att hon kommer att skada någon annan eller sig själv om hon inte får 

hjälp med sina problem. Hon har antagligen hamnat i en roll som är svår och ta sig ur, 

alla har förutfattade meningar om hur hon skall bete sig i olika situationer och därför 

tolkar vi hennes svar under samtalen som ett rop på hjälp.  

Vanessa säger i vårt samtal att hon känner sig ensam men som vi har uppfattat det har 

hon hur många ”vänner” som helst. Antagligen för att ingen vågar säga emot henne. 

Men hur känns det för henne att veta att alla enbart är vän med henne för att inte bli 

utstött eller slagen? Vi tror att Vanessa mår minst lika dåligt som de andra eleverna men 

att hon framförallt behöver hjälp att bryta detta mönster.  

   Vi har fått upp ögonen för hur komplext och komplicerat maktrelationerna kan vara i 

en klass. Detta är något vi vill ta med oss i vårt framtida yrke, att se ur allas synvinklar.  

Konflikthantering, makt och klassperspektiv 
I slutskedet av arbetet med denna uppsats fick vi vetskap om ett begrepp som till viss 

del sätter ord på och hjälper oss förstå det beteende vi har observerat hos Vanessa. 

   Ove Hartzell, adjunkt på Lärarhögskolan, numera Stockholms universitet har arbetat 

länge med konflikthantering, makt och klassperspektiv och ger den typ av mobbning, 

som vi valt att beskriva det som i vår text, ett ansikte. Hartzell menar att det är en form 

av förtryck och påtalar framför allt två sorters förtryck. Förtryck med våld och förtryck 

med ord. De ”svåraste” klasserna, enligt Hartzell, är de klasser där dominerande 
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negativa tjejer förtrycker med ord. Hartzell kallar förtryckarna för King Bee och Queen 

Bee.  

Det som vi anser gör Ove Hartzells beskrivning av ett Queen Bee så likvärdig med det 

beteende vi har observerat hos Vanessa under vår undersökning är att de förtryckare han 

pratat med alla har sagt samma sak: trots att de är populära känner de att ingen tycker 

om dem. De känner sig ensamma och utanför och alla är bara rädda för dem. Vi måste 

befria dem från den rollen, menar Hartzell 44, vilket även vi behandlar tidigare i texten 

där vi skriver om hur vi tror att Vanessa hamnat i en roll som är svår att ta sig ur.  

Reliabilitet och validitet 
Vi har i vår undersökning använt oss av en kvalitativ undersöknings metod eftersom att 

vi ville få fram elevernas uppfattning och synsätt. Under alla kvalitativa undersökningar 

så söker man aktörernas uppfattning och hur dem ser på saker och ting. Det som är 

viktigt under en kvalitativ undersökning är undersökningens reliabilitet och validitet. Ett 

krav på en kvalitativ studie är tillförlitligheten. Allt måste vara tydligt, hur har vi gjort? 

Hur gick vi tillväga? Och hur bearbetade vi detta?45 

   Vi känner att vår undersökning uppfyller alla dessa krav. I arbetet har vi beskrivit 

samtliga delar, såsom att vi använt oss av boksamtal som metod och att vi spelade in 

dessa samtal med inspelningsbara mobiltelefoner, att vi sedan bearbetade/lyssnade på 

alla samtal och skrev ner dessa på papper. Även alla dessa samtal finns redovisade i 

arbetet.  

   Under vårt arbete har vi fått fram många intressanta och tolkningsbara svar. Vi har 

dock konstaterat i efterhand att vi hade kunnat utforma frågorna lite annorlunda 

eftersom vi i vissa av frågorna hade flera frågor i en. Detta gjorde att vissa av eleverna 

endast svarade på den ena frågan och att en del information inte riktigt kom fram. Hade 

vi formulerat om frågorna så hade vi kanske fått mer lättolkade svar på våra frågor 

vilket i sin tur hade kunnat påverka resultatet.  För att öka reliabiliteten i vår 

                                                      
44 www.lararnastidning.se 

45 Föreläsning 080901 
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undersökning så valde vi att använda oss av öppna frågor vilket enligt Kvale kan 

medföra till ökad reliabilitet i en undersökning46.  

   Vår undersökning omfattar endast två klasser i år 3 vilket gör att vår undersökning 

inte är representativ för alla klasser i år 3 i Sverige. Vår undersökning riktade sig till ett 

mindre antal personer eftersom det vi avsåg att mäta inte är beroende på antalet utan 

riktar sig mer till personernas erfarenheter och känslor inför problemområdet mobbning.  

                                                                                                                                                                             

Vidare forskning 
Vi hoppas att det inom en snar framtid kommer att bedrivas forskning som går in på 

elevernas synsätt på mobbning och förhoppningsvis kommer den forskningen att få 

fram liknade svar som de vi har fått fram under vår undersökning. Det är eleverna som 

går i skolan och befinner sig i den oro som skapas av mobbning och vi tycker därför att 

det är extra viktigt att det skall vara deras synsätt som behandlas.  

 

                                                        

                                                      
46 Kvale, 1997 
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Bilagor 

Hanna 
Hanna stod ensam ute på skolgården med händerna djupt nerkörda i fickorna på de blå 

jeansen. Hon frös. Hon hörde Karins gälla skratt bortifrån klungan med tjejer. Dom stod 

i en ring och viskade med varandra. Dom fnittrade och delade hemligheter om diskon 

och killar. Hanna visste att hon inte blivit bjuden på Sofias disko. Det spelade ingen 

roll. Diskon var ändå så tråkiga. Kanske var det därför Karin inte längre ville vara 

Hannas kompis. För att Hanna inte tyckte om diskon. Hanna visste inte, hon visste bara 

att hon inte längre fick komma hem till Karin. Hanna sparkade till en sten så att den 

studsade ut över asfalten. Hon fick plötsligt lust att springa bort från allt och alla. Bort 

från alla fnittrande tjejer. Bort från Peter, Olle och Jonas som stod framför henne och 

bra stirrade. Bort från smala Christer som hade en pappa som var alkoholist. Bort från 

snälla men lite töntiga Simon. Bort från otäcka Peter som alltid tävlade mot henne på 

matten. Peter var också duktig i skolan, han var nog rädd för att bli retad för det. Därför 

retades han själv. Han var dum i huvudet. Ibland drömde hon om att klösa honom i 

ansiktet, då kände hon sig nästan glad.  

Nu kom fröken och knubbiga Ingeborg som var hjälplärare och tog hand om dom som 

inte kunde läsa och skriva särskilt bra. Dom var rastvakter, det var dom inte särskilt bra 

på. Hanna tyckte att fröken och Ingeborg kunde ha varsin hörapparat eftersom dom inte 

verkade se eller höra någonting. Dom såg inte Peters elaka blick, de såg inte Jonas och 

Olle som lipade åt dem bakom deras ryggar. Dom hörde inte vad de tuffa tjejerna 

viskade till varandra om spinkiga Christer, om plugghästen Hanna och om mesiga 

Simon. Hanna gick närmare dem andra tjejerna, hon ville inte att någon skulle se att hon 

stod ensam. Fröken och Ingeborg småpratade med varandra och skrattade högt. Efter ett 

varv ute på skolgården försvann de in i lärarrummet för att äta tårta och dricka kaffe. 

Karin tillhörde det tuffa gänget nu. Hon låg som nummer tre på kilarnas lista. Det var en 

lista där killarna rangordnade alla tjejerna i klassen. Tjejerna brukade göra en likadan 

lista över killarna. Olle var nummer ett och Torsten låg på sista plats. Sofia var förstås 

nummer ett bland tjejerna. Hon var lång, blond och smal och hade häftiga kläder som 

säkert var jätte dyra.  



 

 44 

- Gud vilken gullig kjol! Var köpte du den? Pep Sanna som alltid svansade efter 

Sofia. 

 

Sanna var också lång, blond och smal. Förut hade hon varit ganska liten och tjock men 

hon hade förändrats ganska mycket på kort tid. Nu var hon nästan söt. Hon klättrade allt 

högre på killarnas lista. Snart skulle hon hota Sofia.  

- Är det någon som vill ha ett tuggummi? Frågade Pia som alltid hade något att 

bjuda på. 

 

Pia var rödhårig, benig och feg. Hon bet på naglarna. Hon skrattade när Sofia och Lina 

skrattade. Hon sa ja när Sofia och Lina sa ja och nej när dem sa nej.  

- Imorgon ska jag rida på min storesyrras häst Cassito, hördes Linas röst. 

 

Lina skulle bli berömd ryttarinna, i alla fall om man fick tro henne själv. Hon skulle 

gifta sig med Olle och bo på en stor herrgård. Pia skulle också gifta sig med Olle. Med 

det ville Sofia också. Men det var förstås Sofia som skulle få honom. Sofia kunde välja 

och vraka. Sofia valde alltid ut dem som fick vara med.  

När Katarina kommit ny till klassen hade Sofia genast bestämt att Katarina luktade illa. 

Alla visste att Katarina nästan inte luktade något alls, förutom tvål och hud och sånt. 

Men det spelade förstås ingen roll. Karin sneglade bort mot Hanna som gick omkring 

ensam i utkanten av skolgården. Hon mindes kojan i skogen som dom byggt 

tillsammans. Hon mindes chokladbollarna med kakao och smörklumpar och hon mindes 

utklädningskläderna och spökhistorierna när dom sov över hos varandra. Hon undrade 

hur det kändes att vara så ensam. Eller var det kanske bara skönt att slippa fjäska för 

Sofia.  

- Har ni sett lappen som Torsten har satt upp i korridoren? Sa Pia som alltid höll 

utkik efter lappar. 

 

- Disko hos fetknoppen! Fnissade Sanna och fick med sig dom andra tjejerna. 

Utom Sofia som ryckte på axlarna och vände Sanna ryggen. 
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Sofia fick syn på Hanna som varit Karins bästis förut. Egentligen var det inget fel på 

Hanna, hon var bara lite egen av sig. Gjorde inte som alla andra. Ibland önskade Sofia 

att hon fick vara som Hanna. Att hon slapp vara tuff hela tiden. Det var taskigt gjort av 

Karin att bara strunta i Hanna helt plötsligt. Dom hade ju varit bästisar sedan de gick i 

ettan. Sofia vände sig tillbaks mot gruppen och steg in i ringen och lät sig omslutas av 

beundrarflocken.  
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