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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur lärare kan upptäcka, förebygga samt åtgärda 

mobbning mellan elever i olika pedagogiska sammanhang. Jag inleder uppsatsen med en 

teorigenomgång där jag beskriver olika definitioner och typer av mobbning, utbredning av 

mobbning. Jag tar även upp hur mobbningen kan åtgärdas och förebyggas enligt olika program 

som kan användas i arbetet med att stoppa mobbning. Jag har använt mig av en kvantitativ 

metod i form av enkäter riktade till lärare i år 7- 9. Dessa enkäter innehöll frågor som berör 

begreppet mobbning. Slutligen sammanfattar jag enkäterna i resultatet och gör en jämförelse 

mellan de två skolor som deltog i undersökningen. 

 Lärarna i skola A och B hade samma definition på begreppet mobbning vilket de beskrev som 

när en person utsätt för till exempel våld, hot eller kränkning under en viss tid eller period. 

Mobbning förekommer oftare i skola A än B enligt lärarundersökningen. Trots detta 

förekommer mobbning i båda skolor enligt den enkätundersökningen som lärarna besvarade. 

När lärarna i skola A upptäcker mobbning tar de kontakt med de berörda, i första hand, 

mobbaren och mobboffret och sedan görs en anmäla till mobbningsteamet. Men i skola B gör 

man tvärtom, det första man gör är att man anmäler fallet till trygghetsteamet och sedan tar man 

kontakt med skolledningen och de berörda. I skola A finns det en handlingsplan men tyvärr 

hade ingen av de lärare som fyllde i enkäten deltagit när den utformades. Alla lärare i Skola B 

har deltagit när deras handlingsplan blev till och den skickas även hem till föräldrarna. Båda 

skolorna har dagar där man diskuterar mobbningen. En brist i undersökningen är det bristande 

underlaget då endast 8 lärare fyra i vardera skola som fyllde i enkäten, detta gör att det inte finns 

någon möjlighet till generaliseringar. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
”Jag ska alltid minnas och aldrig glömma. 

Måndag: de tar mina pengar. 

Tisdag: de ropar saker efter mig. 

Onsdag: de river sönder mina kläder. 

Torsdag: blodet strömmar från min kropp. 

Fredag: det är över. 

Lördag: jag är fri. 

De sista raderna från trettonåriga Vijay Singhs dagbok. På söndagen hittades han död, 

hängande från trappräcket i sitt hem.”
1
 

 

Mobbning är ett allvarligt problem i svenska skolor. Detta kan såväl drabba pojkar som flickor. 

Ungefär 3 % av barnen i skolan har enligt skolverket
2
 blivit mobbade de senaste åren. 

Mobbningen kan ske i skolan, i klassen på rasten men även på väg till och från skolan. De barn 

som drabbas av mobbningen kan påverkas hälsomässigt såväl fysisk som psykisk. I detta 

examensarbete tar jag upp och beskriver olika typer av mobbning. Inom den forskning jag tagit 

del av och presenterar finns det olika perspektiv på mobbning. Granström
3
 radar till exempel 

upp olika förklarningsmodeller; en biologisk, en socialpsykologisk, en inlärningspsykologisk, 

en psykoanalytisk, en gruppsykologisk samt en värdepedagogisk förklarningsmodell. I mitt 

arbete gör jag det lite enklare genom att dela upp de olika perspektiv jag presenterar i två olika, 

ett individperspektiv och ett relationellt perspektiv. Med ett individperspektiv menar jag att 

orsaker och lösningar söks hos individen medan det från ett relationellt perspektiv sätts in i ett 

sammanhang eller med ett annat ord situerar händelsen i en kontext. I från ett individperspektiv 

studeras olika egenskaper som kännetecknar en mobbare respektive ett mobboffer. Idag har vi 

ett antal program som arbetar för att förebygga mobbningen i skolan och vad för åtgärder man 

bör vidta för att mobbningen ska kunna hindras, dessa redovisas också.   

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med min uppsats är att studera lärares syn på mobbning i två 

Stockholms skolor.  

1.3 Frågeställningar 
De frågor jag ska besvara i detta examens arbete är följande:  
 

 Hur menar lärarna att mobbning kan förebyggas, upptäckas samt åtgärdas? 

 Är lärarna medvetna om skolans handlingsplan för att förebygga och motverka 

mobbning? 

 Har lärarna deltagit när handlingsplanen utformades? 

 

                                                      
1 Coloroso B, Mobbningens tre ansikten – så bryter vi våldets onda cirkel, 2003, sid 15, Falun: Egmont Richter AB 

2 Hedwall K, Östlund P, På tal om mobbning – och det som görs, 2009, sid 21 – 25 

3 Granström, Käll . Olika förklarningar till mobbning. I: C. Thors (red.). Utstött – en bok om mobbning, 2007 Sid. 47 - 56 , 

Stockholm: lärarförbundets förlag.  
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2. Tidigare studier 

2.1 Vad är mobbning – Olika typer av 

mobbning  
Det finns flera olika sätt att definiera mobbning, den mest kända är troligen Olweus.

4
 När en 

elev utsätts för mobbning i skolan innebär det att eleven utsätts för ett antal olika negativa 

handlingar av en eller fler andra elever.
5
 Detta kan ske en eller flera gånger och kan pågå under 

viss tid. Dessa handlingar kan delas in i tre olika kategorier. Verbala handlingar är att eleven 

utsätts för verbala hot eller hån eller får höra otrevliga ord och/eller blir retad. Detta medför att 

eleven blir sårad, kränkt och ledsen. Fysiska handlingar, är när en mobbare slår, nyper eller slå 

omkull den mobbade. Man kan även mobba utan att behöva tillföra verbala eller fysiska 

handlingar och det gör man med hjälp av rörelser eller olika ansiktsuttryck. Detta kallas för 

social mobbning och sker om en mobbare tittar på sitt offer på ett otrevligt sätt eller man beter 

sig illa genom till exempel uteslutning.
6
  

 

Det finns ett antal antimobbningsprogram deras definition av mobbning skiljer sig
7
. Exempel på 

program där de anger mobbning som ett fenomen är Friends, Farstametoden och Olweus 

metoden. Farsta metoden är en individinriktad metod som menar att mobbning sker beroende på 

elevernas positioner i skolan och vilken karaktär de har. Enligt Farstametoden är orsaken till 

mobbningen också att eleverna vill visa vilket status de har. Enligt Ljungström
8
 inträffar 

mobbning när en individ under ett antal upprepade gånger förolämpar och sårar en annan 

individ. Detta kan ske såväl psykiskt som fysiskt. Ljungström menar att det finnas en risk att när 

det uppstår konflikter mellan barn kan dessa konflikter uppfattas som mobbning. Han menar att 

några förolämpningar som inte upprepas är hierarki som innebär att barnen själva ska sätta sig i 

olika positioner inom gruppen. Eleverna strävar efter att få så högt status som möjligt för de kan 

då få bestämma vad som ska göras och alla andra elever vill vara med de elever som har den 

högsta statusen. De elever som får låg status är ofta tystlåtna och brukar inte synas och har ofta 

dåligt självförtroende vilket innebär att de är osäkra. I en mobbningssituation brukar eleverna 

med låg status ofta hålla sig till högstatuselever annars riskerar de själva att bli mobbade och 

isolerade. Ljungström menar som Olweus att mobbning sker när en individ kränker eller sårar 

en annan under en viss tid eller period, men enligt Ljungström har Olweus fel när han påstår att 

vuxna ser mobbningen, han menar att mobbning är osynlig och att skolpersonal bör arbeta för 

att lära sig upptäcka mobbning. 

 

Friends är ett annat delvis individinriktad känt program som arbetar mot mobbning. Damber 

menar att mobbning sker för att individen vill styra och ha makt över andra elever, risken blir 

större om en negativ individ får leda gruppen då han eller hon kan få med sig andra anhängare. 

En orsak är att elever vill tillhöra en grupp för att inte stå utanför och vara isolerade. Detta leder 

till att man väljer att följa gruppen. Enligt Friends förekommer mobbning även på grund av 

                                                      
4 Olweus D, Mobbning i skolan . vad vi vet och vad vi kan göra, 2001, sid 4-5, Stockholm: Liber 

5 Olweus (2001), sid 4-5 

6 Ibid. 

7 Hedwall K, Östlund P(2009), sid 98 - 105 

8 Ibid. 
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uselt ledarskap, brist på skolpersonal samt för många elever i klasserna. Wrethander
9
 har ett 

sociokulturellt perspektiv och söker förklarningar i individen i ett sammanhang alltså ett mer 

relationellt perspektiv, hon menar att mobbning sker när en individ utför flera otrevliga 

handlingar under en viss tid och detta sker när makten inte är i balans mellan barnen. Rigby
10

 

har ett relationellt perspektiv och menar att mobbning uppstår på grund av individuella 

skillnader, eleverna strävar efter att få makt.  De elever som får makten blir ofta mer kraftfulla 

än andra och förtrycker de svagare eleverna. Rigby menar att i skolan finns det alltid en obalans 

i makt mellan barnen och därför uppstår mobbning i skolan.
11

 

2.1.1  Direkt mobbning/indirekt mobbning 

Mobbning kan delas upp mellan, direkt mobbning och indirekt mobbning.
12

 Den direkta 

mobbningen sker när mobbaren mobbar offret öppet genom verbala och/eller fysiska 

handlingar, denna form av mobbning utförs oftast av pojkar. Exempel är att man slår, hånar och 

retar offret öppet framför ögonen på alla andra elever. Detta är ett sätt för mobbaren att skapa 

makt och respekt. Flickorna brukar enligt denna forskning mest använda sig av den indirekta 

mobbningen genom att man tala illa om offret och om hans eller hennes tillvaro. Man kan även 

sprida dåliga rykten i form av skvaller om offret till andra elever. Såväl flickor som pojkar kan 

bli utsatta för indirekt mobbning. Flickor strävar efter att få vara med i en grupp för att känna 

tillhörighet och slippa stå utanför.  Problemet är att man inte vill bli utesluten från gruppen för 

då kan man själv riskera bli ett offer av andra i gruppen. Konsekvenserna för de offer som 

drabbas i den indirekta mobbningen kan leda till att de känner sig otrygga och de blir rädda 

vilket kan även leda till depression. De kan förlora sitt självförtroende och en lösning är att man 

blir tvungen att byta skola. Risken med den indirekta mobbningen är att offrets rykte även 

sprids till den nya skolan och kan då hamna i en ond cirkel.
13

  

2.1.2 Nätmobbning  

Andra former av mobbning är nätmobbning. Mobbaren kan exempelvis använda sig av dator 

genom att man skickar ett elektronisk meddelande till offret, men det som gör mobbaren trygg 

är att han eller hon kan vara anonym, på detta sätt kan man skicka ett meddelande från en adress 

där ingen känner till deras identitet och denna form av mobbning kallas även för e-mobbning.  

Ett annat begrepp är elektronisk mobbning och det innebär att man använder sin mobiltelefon 

för att skicka ett sms för att kunna såra sitt offer. Mobbarna brukar använda sig av nätmobbning 

under ett antal upprepade gånger när de inte befinner sig i skolan. De elever som mobbar strävar 

efter att få sitt offer kränkt även när de är hemma, de vill få sina offer att bli oroliga och rädda 

när de kommer till skolan. Enligt en studie som Unga och Medier har utfört åt 2008 har det visat 

sig att 18 % av flickorna blir mobbade via internet eller genom mobiltelefoner. Dessa flickor 

blir då förolämpade av kompisar, unga och även vuxna.
14

  

                                                      
9 Wrethander, Marie. Uteslutandets komplexitet och skapandet av kamratkulturer. .  I: C. Thors (red.). Utstött – en bok om 

mobbning, 2007 Sid.109 - 127, Stockholm: lärarförbundets förlag. 

10
 Rigby Ken, Addresssing Bullying in schools: Theoretical Perspectives and their Implication, 2004. London: SAGE 

11 Ibid. 

12 Daneback K, Eriksoon B, Flygare E, Lindberg Odd, skolan – en arena för mobbning – en forskningsöversikt och 

diskussion kring mobbning i skolan, 2002, sid 61- 64, Kalmar: Lenanders Grafiska AB 

13 Ibid.  

14 Hedwall K, Östlund P (2009),  
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2.1.3 Banalmobbning  

Med begreppet banal menas att något är vardagligt något som man inte behöver lägga märke till. 

Banalmobbning innebär att mobbningen har blivit så vanligt i vardagen att vi inte lägger märke 

till den för att ingripa. Hägglund
15

 har ett relationellt perspektiv och har använt begreppet 

banalmobbning för att beskriva hur mobbning sker i skolan dagligen, detta gjorde hon med hjälp 

av att studera sociala och kulturella mekanismer. Enligt Hägglund finns det skillnad mellan 

mobbningen som sker i skolan och utanför skolan. Hägglund hävdar att olika anledningar till 

mobbning är att eleverna måste gå till skolan för att grundskolan är obligatorisk samt att det i 

skolan kan vara svårt att få vara ifred en stund för att fundera i lugn och ro. Det sista hänger 

ihop med att alla lokaler i skolan är anpassade för socialt samspel. Detta får till följd att det inte 

är sällsynt att elever som vill vara ifred uppehåller sig på skolans toaletter.  En tredje anledning 

till mobbning hämtar Hägglund från en undersökning som utfördes av Christina Osbeck. 

Hennes studie visar att eleverna menar att livet i skolan handlar om att man ska bli utvärderad 

och bedömd, här gäller det enligt eleverna att man svara social och duktig i skolan och utifrån 

dessa kan man bli omtyckt vilket leder till att man får många vänner. I skolan, menar Hägglund, 

vill man tillhöra en grupp, man strävar efter social tillhörighet och kontakter eftersom detta 

innebär att man har makt. Hägglund menar att mobbning i grundskolan kan ske på grund av 

kulturella sammanhang och risken är större i grundskolan än förskolan. Om en skola har en 

kultur där det finns en hård kamp mellan elever om de sociala positionerna kan det bli svårt för 

alla elever att försvara sina positioner. Detta kan leda till att de svaga eleverna hamnar utanför 

gruppen och det kan finnas en risk för att den hårda attityden leder till en syn att de får skylla 

sig själva. 

 

Skolan är en mötesplats där barn skaffar sig vänner och gemenskap. Bliding
16

 har utfört en 

undersökning som visar att barnen jobbar mest med att skapa relationer under den tiden de 

befinner sig i skolan. Detta kallas för barnets sociala projekt. Barnen själva uppfattade detta 

sociala projekt på olika sätt, ett exempel är att elever i en klass inte uppfattade att de stängde en 

elev ute. Eleven som blev isolerade fick inte vara med när man skulle organisera och diskutera 

olika aktiviteter i skolan. I en undersökning visade det sig att en flicka som bytt skola på grund 

av att hon har blivit mobbad, även när hon fick gå i en annan skola kände sig mobbad i den nya 

skolan, detta eftersom hon inte släpptes in i gemenskapen. När man frågade en grupp i den nya 

klassen blev de förvånande för att de inte tyckte att hon var mobbad och hon behandlades 

normalt.  

2.1.4 Mobbning - utbredning  

Skolverket har genomfört en undersökning
17

som kallas för ”Attityder till skolan” 2003, 

resultatet visade att det är bara en liten del, ungefär 3 procent, av eleverna som känner sig 

mobbade, detta har minskat om man jämför med år 2000, då 4 procent av de tillfrågade eleverna 

kände sig mobbade. I samma undersökning tillfrågades eleverna, föräldrarna och lärarna om de 

själva uppfattade mobbning som ett problem i skolan. Resultatet visat att föräldrarna och 

eleverna uppfattar mobbningen som ett större problem än vad lärarna gör, frågan är om detta 

innebär att lärarna har brist på kunskaper vad det gäller mobbning? En tolkning skulle i så fall 

kunna vara att om ett barn blir mobbad så är det i första hand barnet och föräldrarna som blir 

drabbade och inte lärarna. Enligt statistik från skolverket
18

 2004 känner sig ungefär 5 % av 

flickorna mobbade av andra när de går i års 4 – 6 och detta minskar till 2 % under år 7 – 9. För 

                                                      
15 Hägglund, Solveig. Banal mobbning – en vardagsföreteelse i förskola och skola.  I: C. Thors (red.). Utstött – en bok om 

mobbning, 2007 Sid.97 - 108, Stockholm: lärarförbundets förlag.  

16 Ibid. 

17 Hedwall K, Östlund P, (2009) 

18 Ibid. 
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pojkarna i samma studie var det 4 % som kände sig mobbade när de gick i årskurs 4 -6  medan 

siffran i motsats till flickorna ökade till 5 % då de befann sig mellan årskurs 7 - 9.  

 

Enligt en skolverksrapport från 2007 menade ungefär mer än 60 % av lärarna att de förkom 

mobbning på skolan.  För att man ska jämföra Sverige med andra länder genomförde studien 

Progress in Reading Literacy study år 2001 och där svarade 12 % av svenska barn på att de har 

känt sig mobbade och frågorna besvarades av de som går i årskurs 4. Detta siffror var i relation 

till, till exempel Turkiet där samma fråga visade att 66 % av eleverna i årskurs 4 kände sig 

mobbade. Men en risk är att barn kan uppfatta ordet mobbning på olika sätt, detta gjorde 

undersökningen osäker. 

2.1.5  Var sker mobbning  

En del mobbning förekommer när eleverna är på väg hem från skolan eller när man ska till 

skolan, men enligt forskning
19

sker de flesta fall av mobbning i skolan. Ungefär 50 – 75 % av 

mobbningen sker när eleverna har rast och det sker på skolgården eller på platser där lärarna inte 

är. Mobbningen kan även uppstå under lektionen, lunchen och i klassrummet.
20

   

2.1.6  Vad är inte mobbning  

Elever kan retas för att de tycker att det är kul att skoja med varandra. Studerar man detta 

fenomen kan följande definition användas.
21

. När man retas brukar man inte såra varandra. De 

som retar kan också blir retad vid senare tillfälle och ingen av de partnerna känner sig 

förolämpad, bägge partner tål skoj. När man retas så är det med nöje och mening. Målet med att 

retas är att båda eleverna ska skratta. Att retas brukar ha en gräns och när en av parterna blir 

ledsen eller sårad finns utrymme för att säga ifrån. Om någon bli sårad då brukar den andra 

hjälpa honom att förstå att han bara skojade genom att förklara sig och man visar sympati och 

slutligen ber man dessutom om förlåtelse. Det händer även att elever blir så arga på varandra att 

det resulterar i slagsmål en sådan enstaka händelse räknas inte som mobbning.
22

     

2.2 Vem blir mobbad 
Från ett relationellt perspektiv blir det lika svårt att peka ut en potentiell mobbare som ett 

potentiell offer eftersom mobbning ses som mer situationsbundet än inom det individinriktade 

perspektivet. Från ett individinriktat perspektiv är det däremot möjligt att peka ut såväl 

mobboffer som mobbare. Olweus
23

 som utgår från ett individperspektiv menar att det går att 

urskilja barn som lättare blir mobbade än andra barn. Han menar att mobboffer kan upptäckas 

genom att de är känsliga och har lätt för att gråta när andra elever retar, slår eller förolämpar 

dem. De brukar vara osociala vilket betyder att de blir uteslutna från umgänge med de andra i 

klassen och de har ofta inte en nära vän i klassen, det som kallas för bästa kompis. En elev som 

är mobbad brukar ha dåligt självförtroende och detta leder till att man kan ha svårt för att få 

vänner. En typisk mobbad pojke är fysiskt svag och kan inte skydda sig när han hamnar i 

slagsmål eller när det blir gräl då brukar han hålla tyst och går därifrån.
24

  

                                                      
19 Olweus D, Mobbning bland barn och ungdomar, 1999, andra upplagan, sid, 14, Rädda barnen förlag 

20 Olweus D (1999) 

21 Coloroso (2003) 

22 Ibid. 

23 Olweus (2001) 

24 Ibid. 
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Enligt Olweus kan man upptäcka en mobbad elev på klädstilen som avviker, till exempel genom 

att bära – icke moderna - trasiga kläder. Man tar även saker från offret som pengar, pennor eller 

mobilen. I klassen brukar man kasta bort de saker offret har på bänken så som papper, bok eller 

pennan. Den mobbade brukar inte bli bjuden på olika aktiviteter om det gäller hemmafester eller 

när man ska ut och spela fotboll då brukar offret inte heller bli utvald. Offret tar aldrig hem 

någon till sig själv för att kanske plugga tillsamman eller leka. 

 

Coloroso
25

pekar på elever kan bli mobbade på grund av sitt utseende som till akne, överviktig, 

sneda tänder eller tandställning.  När en elev börjar tappa lusten för skolan eller får sämre betyg 

kan det vara för att han lägger all energi på att tänka på hur han ska ta sig bort från mobbningen. 

Offret kan ta en annan väg när han ska hem från skolan för att han inte ska träffa mobbarna på 

vägen hem.  Elever som blir mobbade söker sig gärna till ensamheten när de kommer hem, dels 

för att kunna gråta i fred dels för rädslan för att föräldrarna ska fråga hur skolan har varit. 

Eleven som kan vara mobbad kan komma hem med förstörda kläder eller blåmärken men kan 

då ljuga för sina föräldrar och säga att han har kanske gjort sig illa när han spelade fotboll i 

gymnastiken eller råkat halka och slagit sig i ansiktet. I hemmet kan en mobbad till exempel 

gråta efter ett telefonsamtal, sms till mobilen eller ett elektronisk meddelande till datorn. Ett 

problem är att barn av olika orsaker kanske inte vågar berätta det för sina föräldrar, de kan till 

exempel tycka att de inte ändå kan lösa problemet och eller att det är pinsamt. Ett problem som 

kan uppstå när man är mobbad är trötthet på dagarna för att den mobbade inte kan somna på 

natten. Det motsatta kan även inträffa att de kan sova för mycket för att de vill vara i fred från 

verkligheten och det som händer dem. De kan vara skräckslagna när de vaknar på grund av att 

de får mardrömmar under sömnen. Ett mobboffer brukar uppvisa stress och hälsotillståndet 

brukar vara dåligt på grund av att försvarssystemet alltid är på och det blidas stresshormoner. 

Då får man som symtom som ont i magen och eller huvudvärk.
26

  

 

Vidare anser Ljungström att utifrån mobbningsoffrets synvinkel kan man avgöra om 

mobbningen sker eller inte. Mobbningsoffret är ofta utesluten, tystlåten, sårad och känner sig 

illa behandlad.
27

  Damber menar att mobboffret alltid är svaga individer som inte vågar säga 

ifrån och som blir förolämpade.  

2.3 Vem är mobbaren 
Inom det individinriktade perspektivet är forskare ense om att det går att peka ut eventuella 

mobbare med det råder delade meningar om denna person. En mobbare är offensiv och stark 

med bra självkänsla enligt Ljungström.
28

 Medan Damber menar att en mobbare är otrygg och 

saknar säkerhet och personlighet. Damber säger att mobbarna inte är elaka och menar att 

mobbaren har en roll som är negativ inom gruppen och ibland kan det vara så att han inte själv 

har valt denna roll. De elever som mobbar har enligt Olweus stor kroppsbyggnad och är 

aggressiva vilket innebär att de hotar eller använder våld för att få igenom sina önskningar. De 

är ute efter att dominera sin omgivning framförallt över andra elever och om det är en pojke kan 

han välja att mobba inför flickor för att bevisa att han är stark och har makt över andra. En 

mobbare brukar även gräla med de vuxna, som lärare eller skolpersonal. En mobbare har ofta 

vänner som hjälper honom att mobba. Vännerna måste hålla med mobbaren för att de inte själva 

ska bli mobboffer. Enligt Olweus kan en mobbare använda fula ord och eventuellt rikta dem 

                                                      
25 Coloroso (2003) 

26 Ibid.  

27 Hedwall K, Östlund P(2009), sid 98 - 105 

28Ibid. s. 98 - 105 
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mot sitt offer och de brukar ha snygg klädstil. En mobbare får ofta höra nyaste ryktet och brukar 

även bli bjudna till fester och där brukar dricka alkohol och röka redan i tidig ålder. De har 

många kontakter med tjejer som kan tycka att han är mogen och syns mycket. Olweus menar 

också att en mobbare kan ha mycket pengar för att han tar dem från sitt offer . När det gäller 

studieresultat brukar de flesta mobbare enligt Olweus ha låga betyg för att de inte trivs i klassen 

och inte har lust att plugga och de brukar även sabotera i skolan till exempel genom att sätt på 

brandlarm med hjälp av en cigarett eller förstöra i matsalen och de hamnar ofta i konflikt med 

mattanterna. De skolkar från lektionerna och de brukar till och med gå till andra skolor för att 

bråka eller ta med andra elever från andra skolor för att bråka. Detta gör de för att de vill ha ett 

rykte framför den egna skolan och de andra skolorna.
29

 

2.4 Att skapa vänner och relationer eller blir 

utesluten 
Wrethander

30
 har arbetat med hur barnens gemenskap och uppförande kan vara avgörande när 

det gäller risken att bli mobbad eller utesluten. Enligt Wrethander är skolan en arena där barn 

skapar relationer med varandra. Ett fall kan vara en kille som inte får vara med och spela 

bordtennis på rasten, detta kan uppmärksammas på olika sätt av oss skolpersonalen. En del kan 

se detta som ett typiskt mobbningsfall vilket andra kanske inte ser. Wrethander studerade 

relationsprojekt, hon var ute i en skola och studerade hur eleverna skaffade relationer till 

varandra. Enligt studien var elevernas relationer inte stabila utan den förändrades. Detta var 

kopplat till att eleverna var tvungna att förhålla sig till regler och principer för hur man ska 

uppföra sig i olika situationer. I fall en elev inte följde dessa regler kunde det innebära att han 

eller hon blev isolerad eller utesluten från gruppen. Wrethander menar att man kan bli utesluten 

på olika sätt. 

Grupper formas av olika uttryck och egenskaper. Barn som har 

invandrarbakgrund kan bilda en egen grupp eller mindre grupper exempelvis beroende på hur 

mycket svenska de kan. Det finns även andra faktorer som skapar barnens gruppindelning som 

till exempel utseende, klädstil och fritidssysselsättning. När det gäller intresse kan till exempel 

de som hejar på ett speciellt fotbollslag eller de som gillar en speciell musikstil bilda grupp. 

Vuxna är inblandade när dessa kamratkulturer och relationsarbetet skapas mellan barnen genom 

de verktyg i form av regler och principer som kringgärdar relationsarbetet.
31

  

2.6 Skolan är en plats för socialitet  
Enligt Bliding

32
kan skolan ses som en mötesplats där individer får tillfälle att samspela med 

varandra för att skapa relationer och upptäcka varandra. Bliding menar att skolan är en plats där 

barnen utför ett relationsarbete som innebär att man hittar, bevarar eller bli av med vänner. I 

skolan finner barn kompisar, kärlek men även aggression och fiendskap.  För att man ska kunna 

diskutera barnens existens i skolan och vardagen kan man utgå från två olika inriktningar, 

barnperspektiv och barns perspektiv. Barnperspektiv innebär att vuxna bestämmer över barnens 

intresse, behov och vad vuxna tycker är bäst för barnen. När man talar om barns perspektiv 

samtalar man de barnen och de får själva framföra vad som är bäst för dem. Vuxna ska komma 

                                                      
29 Olweus (1999) 

30 Wrethander, Marie. Uteslutandets komplexitet och skapandet av kamratkulturer. .  I: C. Thors (red.). Utstött – en bok om 

mobbning, 2007 Sid.109 - 127, Stockholm: lärarförbundets förlag. 

31 Wrethander (2007) 

32
Bliding, Marie. Inneslutandets och uteslutandet praktik – en studie av barns relationsarbete i skolan, 2004, 

Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet. 
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in i barnens värld för att utifrån deras uttalanden förstå vad som är lämpligast och bäst för dem 

inte utifrån vår egen förståelse om det generella barnet. Här kan vuxna söka svar på många 

frågor som berör de problem som barnen får i deras vardagliga liv. Vi kan även få även veta hur 

barnen tänker och tycker om de situationer som uppstår i skolorna. Bliding använder begreppet 

relationsprojekt till hjälp för att kunna specificera vilka sociala projekt som barnen använder när 

de är med sina kamratgrupper. Hit räknas också att man hittar, behåller samt utesluter en del 

vänner. Detta sociala projekt sker under skoltiden så som på lektioner och raster som pågår 

under olika miljöer och sammanhang.
33

 Barn använde
34

 även skvaller som metod för att 

finna gemenskapen med varandra och även för att utesluta andra, denna metod använde 

flickorna i skolorna mer än pojkarna. Genom skvaller kan man sprida ett dålig rykte om 

en flicka och detta leder till att flickan mobbas, såras och blir isolerad. Barnen kan 

skapa relationer genom att de retar varandra och prata med varandra genom ett hemligt 

språk i samband med lekar.  När man utgår från barnsperspektiv kan man konstatera att 

i barnens relationsarbete ingick att man ska innesluta respektive utesluta varandra. Det 

är naturligt för att få en bästa kompis måste man innesluta sig till en grupp av vänner 

men samtidigt blir man utesluten av andra barm. Med andra ord kan man påstå att 

innelutande och uteslutande sker i samspel med varandra. 

2.7 Vem har ansvaret för mobbningen skolan, 

föräldrar eller elever 
I skollagen

35
 finns det en bestämmelse om att skolan har en skyldighet att stoppa mobbning och 

all kränkande behandling. Rektor har ansvar för att all skolpersonal ska arbeta för att motverka 

mobbning. Detta ska göras utifrån en målinriktad och klart utformad planering. Skolan har i 

uppgift att varje år skapa ett handlingsplan
36

 mot mobbning och i detta ska det ingå hur skolan 

ska vidta åtgärder för att kunna hindra mobbning. Denna plan ska skapas med hjälp av eleverna 

och föräldrarna. Skolan har om de upptäcker att en elev blir mobbad av en annan elev eller en 

lärare plikt och ansvar för att direkt tillsätta en utredning och skapa insatser för att stoppa 

mobbningen.  Skolan bör i första hand kontakta barnets föräldrar. I själva utredningen ska det 

klart och tydligt framgå vad som satte igång mobbningen samt vad som har orsakat 

mobbningen. Utredningen ska omfattas av bägge partner det vill säga mobbaren och mobboffret 

och därefter ska man inrätta ett åtgärdsprogram för dessa elever.  

 

Eftersom alla elever har rätt till utbildning får skola inte stänga av någon elev, därför kan man 

bara sära de drabbade eleverna. En av de drabbade eleverna får byta klass eller skola. Vid beslut 

att en elev ska byta skola måste det ske med elevens och föräldrarnas vilja och det får inte ske 

som en bestraffningsmetod.   
 

En lärare har också ansvar för att förebygga mobbning, skolan måste ordna något pass som 

kallas för klassmöte. Under dessa klassmöten ska eleverna få chans att prata med varandra för 

att komma närmare varandra och lära sig att ta hand om varandra. Här skall eleverna lära sig 

respektera varandra och de ska kunna lösa olika problem som till exempel gräl mellan eleverna. 

Här ska eleverna veta att vuxna så som skolpersonal och lärare kan hjälpa dem att lösa olika 

problem. Under denna lektion ska man förebygga mobbningen. Klassmötet ska vara styrt av 

läraren vilket betyder att läraren har ansvar för att detta ska fungera på ett effektivt sätt för att 

                                                      
33  Ibid, S. 19 – 23. 

34 Ibid.  

35 Hedwall K, Östlund P (2009), sid 41 - 42 

36 Ibid. 
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elever ska utveckla sin sociala kompetens. Läraren har skyldighet att arbeta för att relationen 

mellan eleverna ska fungera och ska hjälpa de elever som har hamnat utanför att komma in i 

gruppen och göra sig bekanta med andra i klassen. Det är läraren som ska ha ansvaret för att ge 

eleverna information om hur klassen ska uppföra sig mot varandra. Det är lärarens plikt att se 

till att eleverna inte använder begrepp som kränker andra elever och dessutom skall läraren visa 

att han finns till hjälp för eleverna om något sådant inträffar. En lärare bör även prata med den 

enskilda eleven för att underlätta att eleverna ska kunna vara öppna.  

Föräldrar har också stort ansvar när det gäller mobbning i skolan, så fort de 

märker att deras barn blir mobbad, ska de omedelbart kontakta skolan och klassmentorn som 

skall göra en utredning. Om mentor inte tar situationen på allvar ska föräldrarna gå vidare och 

informera rektor eller kurator. Eleven kan vägra att föräldrarna tar kontakt med skolan för att 

mobboffret blir ofta hotad för att han inte ska skvallra. Både skolan och föräldrar har ansvar att 

ha kontinuerligt kontakt med varandra för att följa upp situationen.
37

 Elever som ser mobbning 

har ansvar för att förebygga mobbning. När ett barn känner sig mobbad ska han eller hon genast 

kontakta en vuxen så som skolpersonal eller föräldrar, det misstaget eleverna oftast gör är att de 

tror de kan ta sig ut genom mobbningen själva vilket är oerhört svårt.
38

  

 

2.8 Vilka åtgärder finns det för att motverka 

mobbning 
Olweus

39
 har skapat ett så kallad åtgärdsprogram för att stoppa mobbning. Först och främst bör 

lärarna, skolpersonalen samt föräldrarna vara medvetna om att mobbning förekommer i skolan. 

Detta kan man åstadkomma genom undersökningar till exempel i form av enkäter där man 

ställer olika frågor angående mobbning. Genom att föräldrarna visar sitt intresse kan man då 

hantera och förebygga mobbningen.
40

  
 

Målet för programmet Farstametoden
41

är att förhindra mobbningen vid akuta fall. I denna 

modell arbetar man med hjälp av en grupp som ska vara intresserade och kan bestå av två till 

fem personer från skolan så som lärare, elever och skolpersonal som ska utbildas för att kunna 

hantera akuta fall av mobbning. Efter att mobbningen upptäcks skall man ha ett samtal med 

både mobbaren och offret och sedan ska man underrätta mobbaren om att mobbningen är 

förbjudet. Vid denna metod kontaktar man inte mobbarnas föräldrar, de väntar ungefär en vecka 

för att kunna se om situationen har åtgärdats och detta är olagligt enligt Lpo 94 och lagen om 

mobbning. Farstametoden menar att man ska polisanmäla mobbningen om den inte upphör.
42

 

 

När det gäller Friends arbetar man i första hand för att kunna hindra mobbning och sedan kunna 

åtgärda den om den har skett. Här blir eleverna aktiva deltagare på grund av att de ska fungera 

som kamratstödjare. De ska informera vuxna så som skolpersonal om de misstänker att 

mobbningen kan förekomma. Elevernas uppgift blir också att skapa en social miljö i klassen 

vilket innebär att ingen elev ska känna sig isolerad. När Friends ska åtgärda ett mobbningsfall 

brukar de ha en diskussion med de inblandade. Friends utför en intervju med mobbaren där 

han/hon själv inte är förbered, vitsen med detta är att mobbaren inte ska hitta på olika lögner 

                                                      
37 Olweus (1999) 

38 Olweus (2007) 

39 Olweus (2001) 

40 Ibid. 

41 Hedwall K, Östlund P (2009) 

42 ibid 
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eller bortförklarningar. Även Friends väntar med att berätta för föräldrarna liksom 

Farstametoden och detta som jag nämnt tidigare strider mot Lpo 94 och lagen om mobbning, 

kränkande och diskriminering. 

 

Banalmobbning kan stoppas med hjälp av en handlingsplan eller åtgärdsprogram och det behövs 

någon som befinner sig i samma omgivning med eleverna och förstår skolans och elevernas 

kultur, det kan vara elever, skolpersonal och föräldrar. För att kunna förebygga och hindra 

mobbningen bör man jobba med att upptäcka hur barnen socialt uppför sig mot varandra och 

detta är mycket komplicerat. Dessa personer som ska jobba mot mobbningen måste kunna lägga 

märke till när mobbningen sker samt rapportera det omedelbart till varandra och det krävs 

intresse och grupparbete. 
43

   

 

                                                      
43 Hägglund (2007) 
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3. Metod 

3.1 datainsamlingsmetod 

Jag hade velat göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer och därför utformade jag 

öppna frågor. Eftersom lärarna inte hade tid för intervjuer ändrade jag undersökningen till en 

enkätundersökning. Eftersom jag hade brist på tid fick de öppna frågorna stå kvar i 

enkätundersökningen, nackdelen med öppna frågor i en enkätundersökning är att 

respondenterna inte orkar svara så utförligt eftersom det är tidskrävande och man behöver 

förklara sig. Enkätundersökningen är en kvantitativ analysmetod med såväl för- och nackdelar. 

Det som är positiv med enkäter
44

 är att respondenten kan fylla i enkäten ifred, medan i en 

intervju kan intervjuaren stressa respondenten på grund av intervjuaren väntar på svar direkt när 

han ställer en fråga. Man kan vid en enkätundersökning gå igenom sina svar och man kan ändra 

sina svar om man önskar det, detta kan vara svårare under en intervju. Alla respondenterna får 

frågorna presenterade på samma sätt. Fördelen med enkäten är att respondenten slipper få 

följdfrågor, men nackdelen är att man inte kan få mycket djupare förståelse av det man 

undersöker. När man utför en enkätundersökning kan det kännas tryggare för respondenten att 

svara på de känsliga frågor för att då kan man vara anonym och då slipper man säga saker och 

ting framför en intervjuare som är främling.
45

      

 

Enkätundersökningar har också flera nackdelar enligt Ejlertsson. En av nackdelarna är att det 

kan finnas vissa frågor i enkäten som respondenten inte förstår och då har han inte en chans att 

fråga den som har utfört enkäten. En annan risk är att en annan person en den avsedda kan 

besvara enkäten. Vissa personer kan ha svårt att förstå och uttrycka sig i skrift och läsning och 

detta göra att dessa personer inte kan utföra enkätundersökningar, då blir det lättare när de blir 

intervjuade för då kan de besvara på frågorna som intervjuaren ställer.   

 

Enkäten som jag använde mig av innehöll frågor där man ska besvara med utförliga svara. 

Syftet med min enkät var dels att jag ville undersöka lärares tankar och värderingar om frågor 

som berör ämnet mobbning. Ett annat syfte med mina enkätfrågor är att jag ville undersöka om 

dessa lärare känner till den handlinsplan som skolan har och om de har varit med och deltagit 

när denna årliga plan utfördes.  

3.2 Urval 

Enkätundersökningen utfördes i två olika skolor. Skola A ligger i Botkyrka kommun och har 

ungefär 425 elever och cirka 70 lärare. Skolan har förskoleklasser till och med årskurs 9. De 

flesta eleverna som går i skola A bor i villa. En minoritet av eleverna bor i lägenheter i området.   

Denna skola består av nästan bara elever som har invandrarbakgrund och de har inte svenska 

                                                      
44 Ejlertsson Göran, Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik, 1996. Lind: Studentlitteratur.  

45 Ejlertsson (1996) 
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som modersmål. Skola B ligger i Stockholms Södra och den har bara elever från årskurs 7 till 9. 

Skolan har 500 elever och ungefär 50 lärare inklusive specialpedagoger. Nästan alla elever som 

går i skola B har svenska som modersmål. Elever som går i skola B bor mitt på Söder men det 

kan finnas elever som kommer från förorter men det utgör endast en liten del. Jag fick kontakt 

med skola A genom att jag känner flera lärare som arbetar där. I skola A delade jag ut sju 

enkäter och fick 4 besvarade. Skola B är min praktikskola. Där bad jag min handledare att dela 

sju enkäter och av dessa blev 5 besvarade. Tyvärr råkade jag bli av med en enkätundersökning 

och därför har jag endast 4 besvarade. Tanken med att välja lärarna som respondenter var för att 

de umgås mest med elever och huvudsyftet med mitt arbete är att studera lärares syn på 

mobbning mellan elever i olika pedagogiska sammanhang. Lärarna som besvarade mina enkäter 

har arbetat i flera år som lärare och fördelen är att de har erfarenhet av elever och deras sociala 

liv.  

3.3 Validitet och reliabilitet  

När man utför enkätundersökningar talar man ofta om begreppen valididet och reliabilitet
46

. 

Dessa begrepp används i kvantitativa undersökningar för att man vill ta reda på hur bra en 

undersökning har genomförts. Om en fråga i en enkät har en hög validitet innebär det att frågan 

har en bra förmåga att kunna mäta det man strävar efter. Med reliabilitet menas att hur stor 

tillförlitlighet en undersökning har, detta kan man pröva genom att man utför en 

undersökningen vid upprepade tillfällen och då ska undersökningen ha samma resultat som vid 

första tillfället. Om respondenterna får fylla i en enkät vid två upprepade försök på kort tid och 

ger samma resultat innebär det att reliabiliteten är hög. Eftersom jag hade för få antal 

undersökningar får jag därför låg validitet och reliabilitet. Eftersom jag har litet urval på 8 

pedagoger blir tillförlitligheten låg i min undersökning.  

 

3.4 Forskningsetiska aspekter 

När jag utförde min undersökning tog jag hänsyn till de så kallade etiska principer inom de 

humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningen (Vetenskaprådet).
47

  

 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” 

Jag har informerat lärarna om vad mitt syfte är med enkätundersökningen.  

 

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

medverkan”. 

Jag informerade lärarna att de kan själva avgöra om de vill utföra enkärundersökningen. 

 

”En vanlig form för utträde är s.k. anonymisering, där alla möjligheter till identifikation 

undanröjs.” 

                                                      
46 Ibid. 

47 http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8642&a=32230, 2009-12-28, kl 11.24 

http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8642&a=32230
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Deltagarna som utförde enkätundersökningen blev anonyma.  

 

Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade omenskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (och inte för t.ex. kommersiellt bruk).” 

Jag informerade lärarna om att min uppsats kommer endast att användas för framtida forskning 

och inte för kommersiellt bruk. 

3.5 Enkätundersöknings frågor 

Enkätundersökningen bestod av följande frågor: 

Vad innebär mobbning för dig? 

Hur ofta förekommer mobbning i din skola? 

När du upptäcker ett mobbningsfall, vad gör du i första hand? 

Vad har du sett för reaktioner på elever som har upplevt mobbning? 

Hur behandlar du en mobbad elev? 

Vad gör du för att stoppa mobbaren att mobba? 

Samarbetar din skola med någon organisation för att förebygga mobbning? 

Vilka organisationer känner du till som arbetar för att förebygga mobbning?  

Hur går ni tillväga i skolan för att förebygga mobbning, kränkandebehandling vem ansvarar för 

att detta ska ske? 

Vad gör du för att förebygga mobbning? 

Har ni elever i skolan som uppmärksammar mobbning 

Finns det speciella platser i skolan där en mobbad elev brukar vara, i så fall var? 

Finns det ett handlingsplan mot mobbning i skolan? 

Hur blev den till? – Har du som lärare deltagit?  

Finns det i skolan temaveckor, för att lärarna och eleverna ska kunna diskutera mobbning? 
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4. Resultat 

Här nedan presenterar jag vad pedagogerna svarade i de två skolor jag undersökte. Skola A 

består av pedagogerna A, B, C samt D. Skola B består av pedagogerna E, F, G samt H. 

Eftersom jag har litet urval på 8 pedagoger blir tillförlitligheten låg i min undersökning.  

 

Vad innebär mobbning för dig? 

 

Pedagog A: ”det innebär att någon mår dåligt för att blivit trakasserad fysisk eller psykisk.” 

Pedagog B: ”när en person blir utsatt för kränkning vid en eller flera gånger under en viss 

period .” 

Pedagog C: ”när någon utsätts utanför gruppen.” 

Pedagog D: ”när en elev blir isolerad och kränkt under en viss tid vid flera upprepade gånger.” 

 

Pedagog E: ”Mobbning för mig är när man retar, stör och trakasserar andra” 

Pedagog F: ”Mobbning är systematiska kränkningar eller att man blir utestängd och 

osynliggjord.” 

Pedagog G: ”När en person upprepade gånger under en viss tid blir utsatt för kränkande 

behandling. 

Pedagog H: ”Fysisk och/eller psykiskt våld mot någon/några elever som sker upprepade gånger 

av en eller flera elever. Det kan vara upprepade kränkningar som sker över en tid.” 

 

De flesta pedagogerna beskrev mobbning som när en person utsätts för kränkande handlingar 

under en viss period. Pedagog C och D beskrev mobbning som när en elev blir utesluten från 

andra i gruppen. Pedagog A och H anser att mobbning innebär att man utsätter någon för 

negativa fysiska och psykiska handlingar.   

 

 

 

Hur ofta förekommer mobbning i din skola? 

 

Pedagog A: ” allt för ofta ” 

Pedagog B: ” säkert varje dag, fast jag inte ser det” 

Pedagog C: ” vet ej” 

Pedagog D: ” några gånger per månad” 

 

Pedagog E: ” 1 – 2 gånger per månad ” 

Pedagog F: ” det förekommer då och då, några enstaka gånger per månad” 

Pedagog G: ” 3 – 5 gånger per läsår kanske” 

Pedagog H: ” vet inte men några gånger per månad” 
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Enligt läraren A i skola A förekommer mobbning allt för ofta. Pedagog B svarade nästan varje 

dag men han märker det inte. Pedagog C visste inte hur mycket mobbning förekom och pedagog 

D svarade några gånger per månad. Pedagogerna i skola B tyckte att mobbning inte förekom 

lika ofta som skola A. 

 Pedagog E, F H svarade att mobbning förekom några gånger per månad, medan pedagog G 

svarade 3 -5 gånger per läsår.  

 

 

När du upptäcker ett mobbningsfall, vad gör du i första hand? 

 

Pedagog A: ”avbryter, går emellan, pratar med de berörda” 

Pedagog B: ” pratar direkt med de berörda och anmäler trygghetsteamet” 

Pedagog C: ”talar med eleverna, ringer föräldrar” 

Pedagog D: ”jag gör en skriftlig anmälan till trygghetsteamet och kontaktar ledningen” 

 

 

Pedagog E: ”pratar med trygghetsteamet och med den utsatta” 

Pedagog F: ” anmäler det till trygghetstes teamet” 

Pedagog G: ”följer skolans handlingsplan” 

Pedagog H: ”anmäler fallet till de som är ansvariga för mobbningen dvs. trygghetsteamet ” 

 

 

Pedagogerna A, B samt C i skola A pratar först med eleverna som är drabbade. Pedagog B gör 

sedan en anmälan till trygghetsteamet medan pedagog C ringer till elevernas föräldrar. Pedagog 

D gör direkt en anmäla till trygghetsteamet och kontaktar ledningen. 

 Pedagogerna E, F samt G anmäler fallet till trygghetsteamet. Men pedagog E pratar även med 

de utsatta. Pedagog G följer skolans handlingsplan.  

 

 

Vad har du sett för reaktioner på elever som har upplevt mobbning? 

 

Pedagog A: ” ensam, vågar ej yttra sig, rädd för att något kan gå fel” 

Pedagog B: ” ilska, gråt, tillbakadragna, rädsla” 

Pedagog C: ” ensamma, irritation, förnedring ” 

Pedagog D: ”ängsliga, gråt, vågar inte säga ifrån sig” 

 

 

Pedagog E: ” sorg, ledsna och lätt för att gråta” 

Pedagog F: ” isolerade, ledsna, inga vänner” 

Pedagog G: ” ensamma, besvikna, tystlåtna” 

Pedagog H: ”Ledsna och drar sig undan på rasterna” 

 

Enligt pedagogerna i skola A beskrev de mobbarna som ensamma, rädda, ängsliga. Pedagogerna 

A svarade att de inte kan yttra sig för att de är rädda att om något skulle gå fel. Pedagog B 

beskrev de som tillbakadragna medan pedagog C svarade att de blir lätt irriterade och de är 

också förnedrande.  
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Pedagogerna E och F svarade att mobboffer är ledsna. Pedagog E svarade också att de har lätt 

för att gråta och pedagog F säger att de inte har några vänner. Pedagog G svarade att de är 

besvikna men även tystlåtna. Pedagogen H säger också att de är ledsna och de dra sig undan på 

rasterna.  

 

 

Hur behandlar du en mobbad elev? 

 

Pedagog A: ” försiktigt, pratar med honom/henne, ökar självförtroendet” 

Pedagog B: ”pratar mycket med honom, försöker få honom se sin del” 

Pedagog C: ” visar att mobbning inte accepteras här på skolan” 

Pedagog D: ” visar eleven stöd, pratar med eleven” 

 

Pedagog E: ” få eleven att förstå att mobbning är otillåtet” 

Pedagog F: ”Försöker få honom eller henne att inte inta offerrollen och visar stöd” 

Pedagog G: ” på allvar, ge eleven god tid att prata om det som händer, tillåta ilska, sorg ” 

Pedagog H: ” visar stöd och prata om det i lugn och ro” 

 

De flesta pedagoger pratar med den mobbade eleven i lugn och ro. Pedagog A försöker även 

öka mobboffret självförtroende. Pedagogerna C och E visar den mobbade att skola inte tillåter 

mobbning. Pedagog G ger mobboffret god tid att pratar om det som händer och han tillåter 

ilska, sorg hos den mobbade.  

 

Vad gör du för att stoppa mobbaren att mobba? 

 

Pedagog A: ” Pratar mycket om detta kan påverka negativt, hur den andra kan må av detta” 

Pedagog B: ” pratar med honom, ringer hem ” 

Pedagog C: ” diskuterar situationen och få honom förstå att detta är otillåtet” 

Pedagog D: ” Pratar med den mobbade och ringer hans föräldrar om jag är mentorn till 

eleven” 

 

Pedagog E: ” pratar med honom och visar att mobbning är oacceptabel” 

Pedagog F: ” enskilt samtal, ringer hem” 

Pedagog G: ” jag pratar med honom och gör en anmäla till trygghetstemat ” 

Pedagog H: ” Pratar med den mobbade och hans föräldrar” 

 

Alla pedagogerna i Skola A respektive skola B skulle prata med mobbaren. Pedagog A i skola A 

skulle till exempelvis prata med den mobbade om att mobbning kan påverka negativt och att 

andra kan må dåligt av detta. Pedagogerna B, D H skulle ringa hem till föräldrarna men pedagog 

D skulle endas ringa hem om han var elevens mentor. Pedagogerna C och E skulle visa 

mobbaren att mobbning inte är tillåtet i skolan. Pedagog G gör en anmäla till tryggetstemat efter 

att han pratat med eleven. 
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Samarbetar din skola med någon organisation för att förebygga mobbning? 

 

Pedagog A: ” vet ej, endast jobbat här 3 veckor, men vi har kamratgrupper, kurator ” 

Pedagog B: ” Friends” 

Pedagog C: ” friends ” 

Pedagog D: ” Friends” 

 

Pedagog E: ” Friends och rädda barnen ” 

Pedagog F: ” Friends” 

Pedagog G: ” rädda barnen och friends ” 

Pedagog H: ” Friends och jag tror rädda barnen” 

 

Tre av fyra pedagoger i skola A svarade att deras skola samarbetar med organisationen Friends. 

Endast Pedagog A kunde inte svara på frågan eftersom han är nyanställd på skolan.  

Alla pedagoger i skola B svarade Friends men en tre av de fyra pedagogerna svarade också 

rädda barnen.   

 

Vilka organisationer känner du till som arbetar för att förebygga mobbning?  

 

Pedagog A:” Friends” 

Pedagog B:” Friends” 

Pedagog C:” friends” 

Pedagog D:” friends” 

 

Pedagog E: ” Friends”  

Pedagog F: ” Friends rädda barnen” 

Pedagog G: ” rädda barnen och friends ” 

Pedagog H: ” Bris, friends” 

 

Alla lärarna i de två skolor jag undersökt kände till organisationen Friends, Pedagog F och G 

kände även till rädda barnen. Endast Pedagog H kände till Bris.  

 

Hur går ni tillväga i skolan för att förebygga mobbning, kränkandebehandling vem 

ansvarar för att detta ska ske? 

 

Pedagog A: ” kurator, eleverna, samt personalen” 

Pedagog B: ” kurator elever, lärare, föräldrar” 

Pedagog C: ” skolsköterskan, kurator, Skolpersonal, föräldrar,” 

Pedagog D: ” trygghets team och kurator, lärarna, föräldrar” 

 

Pedagog E: ” Vi har trygghets team och kurator som är ansvariga” 
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Pedagog F: ” kurator och trygghetsteamet” 

Pedagog G: ” skolsköterskan, kurator, samt två lärare från varje arbetslag” 

Pedagog H: ” trygghets team och kurator och två speciella lärare” 

 

När det gäller skola A svarade alla pedagoger att kurator har ansvaret för att mobbningen ska 

förebyggas. Pedagogerna A och B tyckte att eleverna ska ha ansvaret för att mobbning ska 

hindars. Pedagog C anser att skolsköterskan ska ansvaret för att ingen ska utsättas för 

mobbning. Tre av de fyra pedagogerna tyckte också att föräldrarna skall ha ansvaret för att 

mobbning inte ska förekomma i skola A. Lärarna har också ansvaret för mobbningen enligt 

pedagogerna B och D. Pedagog D tyckte att trygghetsteamet har ett ansvar för att mobbning 

skall förebyggas.  

 

Alla Pedagoger i Skola B svarade att kuratorn ska ha ansvaret för att mobbning skall 

förebyggas. Pedagogerna E, F, H svarade också att där är trygghetsteamet som är ansvariga när 

det gäller mobbning in skolan. Pedagogerna G och H svarade att det ska finns två lärare som är 

speciella från varje arbetslag som är ansvariga. Endast pedagog G i Skola B svarade 

skolsköterskan.  

 

Har ni elever i skolan som uppmärksammar mobbning? 

 

Pedagog A: ”ja” 

Pedagog B: ” trygghetsteamet, kamratstödjare” 

Pedagog C: ” elever i trygghetsteamet, rastvakter” 

Pedagog D: ” de som är med i trygghet teamet, kamratstödjare ” 

 

Pedagog E: ” ja, trygghetstemat och en kamratstödjare” 

Pedagog F: ” de elever som är med i trygghetsteamet men även kamratstödjare” 

Pedagog G: ” skolan har eleverna i trygghetsteamet” 

Pedagog H: ” kamratstödjare och trygghetsteamet ” 

 

Skola A har trygghetsteamet, kamratstödjare och rastvakter som uppmärksammar mobbning. 

Skola B har eleverna som är med i trygghetsteamet och kamratstödjare som upptäcker 

mobbningen.  

 

Finns det speciella platser i skolan där en mobbad elev brukar vara, i så fall var  

 

Pedagog A: ”skåpet, utanför klassrummet ” 

Pedagog B: ”toaletter, omklädningsrum, skåp ” 

Pedagog C: ” toaletter, matsalen för att det finns alltid lärare under lunchtid, skåp” 

Pedagog D: ” isolerade platser” 
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Pedagog E:”toaletter, no salar” 

Pedagog F: ”platser där inga elever finns” 

Pedagog G: ” fikarrummet, toaletter” 

Pedagog H: ” platser där de kan vara ifred” 

Pedagogerna A, B, C svarade att de mobbade eleverna brukar vara vid skåpen, men 

pedagogerna B och C svarade även att mobboffren brukar vara i skolans toaletter. Pedagog C 

tyckte att mobbarna brukar vara i matsalen under lunchen för att där finns det alltid vuxna som 

skolpersonal. Pedagog B svarade att mobboffren brukar vara i omklädningsrummen.  Pedagog 

D menade att de mobbade vill helst vara vid isolerade platser.  

 

När det gäller skola B menar pedagogerna F och H att de mobbade eleverna vill vara på de 

platser där de kan vara ensamma. Pedagogerna E och G tyckte att mobboffren brukar vara i 

skolans toaletter. Pedagog E skrev att brukar vara vid No salar för att där finns det inga andra 

elever på rasterna. Pedagog G anser att de brukar vara vid fika rummet.   

 

Finns det en handlingsplan mot mobbning i skolan? 

 

Pedagog A: ”ja ” 

Pedagog B: ”ja det finns en handlingsplan mot mobbning” 

Pedagog C: ” ja” 

Pedagog D: ” ja” 

 

Pedagog E: ”ja ” 

Pedagog F: ”ja skolan har en handlingsplan ” 

Pedagog G: ” ja” 

Pedagog H: ” ja men den kallas för likabehandlingsplan” 

 
Alla pedagoger i skola A svarade att skolan har ett handlingsplan mot mobbning. När det gäller 

skola B svarade också alla att ett handlingsplan finns på skolan men pedagog H kallade den för 

likabehandlingsplan.  

 

 

Hur blev den till? – Har du som lärare deltagit?  

 

Pedagog A: ”vet ej, ny här ” 

Pedagog B: ”nej” 

Pedagog C: ” nej” 

Pedagog D: ” nej” 

 

Pedagog E: ”ja ” 

Pedagog F: ”ja de flesta har deltagit” 

Pedagog G: ” ja” 

Pedagog H: ” ja, den bearbetas varje år” 
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Ingen av de fyra pedagoger i skola A har varit med när en handlingsplan skapades men pedagog 

A visste inte hur den blev till eftersom han är nyanställd i skolan.    

 

I skolan B har alla pedagoger deltagit när handlingsplanen skapades och pedagog H svarade och 

att likabehandlingsplanen bearbetas varje år.   

 

 

Finns det i skolan temaveckor, för att lärarna och eleverna ska kunna diskutera 

mobbning? 

 

Pedagog A: ”vi har livskunskap en gång i veckan där vi diskuterar mobbning ” 

Pedagog B: ”ja livskunskap” 

Pedagog C: ” j livskunskap” 

Pedagog D: ” ja” 

 

 

Pedagog E: ”ja ” 

Pedagog F: ”ja även Friends brukar delta och det pågår några gånger om året” 

Pedagog G: ” ja” 

Pedagog H: ” ja” 

 

Skolan A har en lektion i veckan som kallas för livskunskap där eleverna och lärarna har tillfälle 

att diskutera mobbning.   

 

När det gäller skola B svarade alla lärare att det finns tema veckor på skola där eleverna kan 

diskutera mobbning med pedagog F svarade att även organisationen Friends brukar också delta 

och det pågår några gånger om året.  

 

 

4.1 Jämförelse Skola A – B 

Skola A och B hade samma definition på begreppet mobbning vilket de beskrev som när en 

person utsätt för till exempel våld, hot eller kränkning under en viss tid eller period. Mobbning 

förekommer oftare i skola A än B enligt lärarundersökningen. Den förekommer några enstaka 

gånger i vecka eller nästan varje dag, fast vi inte ser det när det gäller Skola A men i Skola B 

svarade lärarna att mobbning sker 1 till 2 gånger i månaden.  När lärarna i skola A upptäcker en 

mobbnings fall tar de kontakt med de berörda i första hans som mobbaren och mobboffret och 

sedan görs en anmäla till mobbningsteamet. Men i skola B gör man tvärtom, det första man gör 

är att man anmäler fallet till trygghetsteamet och sedan tar man kontakt med skolledningen och 

de berörda. Lärarna har samma syn på hur ett mobboffer upptäcks, de brukar vara ledsna 

isolerade och har lätt för att gråta.  
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Mobboffren vistas enligt alla lärare på skolan toaletter, eller korridorer där inte andra elever 

finns för att de ska kunna vara ensamma i lugn och ro.  Bägge skolorna tar väl hand om 

mobboffret och visar honom eller henne stöd. Skola A känner bara till Friends som organisation 

medan skola B känner till flera så som BRIS och Rädda Barnen. I skola A finns det ett 

handlingsplan men tyvärr hade ingen av de lärare som fyllde i enkäten deltagit när den 

utformades. Alla lärare i Skola B har deltagit när deras handlingsplan blev till och den skickas 

även hem till föräldrarna. Båda skolorna har dagar där man diskuterar mobbningen. I skola A 

har man så kallade livskunskap varje vecka där man pratar om mobbning men i skola B 

diskuteras mobbning på klassråd lektionerna varje vecka. Bägge skolorna har kamratstödjare 

som jobbar på rasterna för att se till att mobbningen inte ska förekomma. Skola B har TEMA 

dagar där Friends deltar några gånger om året vilket skola A inte har sådana dagar.  
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5. Diskussion  

Syftet med detta arbete var att studera vilken syn lärarna hade på mobbning mellan eleverna i 

olika pedagogiska sammanhang. Ett annat syfte var att studera hur lärarna menar att mobbning 

kan förebyggas, upptäckas samt åtgärdas. Enligt enkätundersökningarna som gjordes 

definierade lärarna begreppet mobbning som när en elev utsätt för fysiskt våld, kränkt, isolerad, 

samt blir förolämpad under en eller flera perioder. Detta pekar på att lärarna har ett 

individperspektiv då deras definition överstämmer med Olweus
48

 teori för att han menar också 

att mobbning innebär när en elev utsätt för olika negativa handlingar i form av våld, hån samt 

hot vid en eller flera upprepade omgångar under en viss period. Mobbningen sker enligt Farsta
49

 

metoden på grund av att eleverna vill visa varandra vilken status de har i gruppen. Damber
50

 

menar att mobbning sker för att eleverna vill styra och ha makt över andra.   

 

Eleverna i skolan kan även retas som en del av att umgås och detta kan leda till att mobbning 

kan bli svårare att upptäckas. Det brukliga vid kamratligt umgänge är att parterna ber varandra 

om ursäkt när någon råkar gå över gränsen för det som upplevs som icke kränkande. Vid 

enstaka tillfällen kan kamratligt umgänge gå över gränsen till handgemäng, detta räknas inte 

heller till mobbning.
51

 

 

Med begreppet banal menar Hägglund
52

 att något är vardagligt, något som man inte behöver 

lägga märke till. Banalmobbning betyder att mobbningen har blivit så vanligt i vardagen att vi 

inte lägger märke till den för att ingripa. En annan faktor som spelar roll för att man ska kunna 

anse att mobbning är vanligt i skolorna och den möts som banal är att vi ska sätta krav för vad 

som kan ingå i tillhörigheten och för de handlingar som eleverna utför i skolan. Sedan måste vi 

tillsammans sätta gränser och regler när förolämpade handlingar, våld och isolering är 

accepterat.
53

 

  

Wrethander
54

 menar att skolpersonal kan uppmärksamma eleverna på olika sätt. Om en elev inte 

får vara med och spela bordtennis vid ett tillfälle kan det vara på grund av han redan spelat och 

förlorat, alltså vara en del av spelreglerna som alla måste hålla sig till. Vidare menar 

Wrethander att mobbningen kan ske på grund av man kommer från en annan kultur eller snarare 

                                                      
48 Olweus (2001) 

49 Hedwall K, Östlund P(2009) 

50 Ibid.  

51 Coloroso (2003) 

52 Hägglund (2007) 

53 Ibid.  

54 Wrethander (2007) 
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ske i ett sammanhang där en sådan olikhet kan användas som orsak till mobbning. Ett exempel 

är om en elev är ny i Sverige och inte kan tala svenska, risken blir betydligt större för att han 

blir isolerad dels för att han inte kan kommunicera med andra elever och dels för att han inte vet 

hur han ska uppföra sig och om det i det nya sammanhanget är viktigt att knäcka koden. Enligt 

skolverket
55

 har mobbningen minskat med 1 % mellan åren 2003 och 2000.  Enligt en 

undersökning som skolverket har utför visade det sig att mer än 60 % av alla lärare tycket att 

mobbningen förekom i skolan. Detta stämmer till viss del med min undersökning där samtliga 

lärare, 100 %, i de två skolor jag undersökte tyckte att mobbning förekom mer eller mindre ofta.  

 

Lärarna i skolan A och B hävdar att de kan upptäcka ett mobboffer genom hans/hennes 

reaktioner. Mobboffren brukar till exempel vara rädda, ängsliga, isolerade samt ha lätt för att 

gråta. Olweus
56

 menar också att ett mobboffer är känsliga, uteslutna och är rädda att komma i 

konflikt med andra. De har ofta inte det som kallas för bästa vän. Enligt Damber
57

 är mobboffret 

svag och kan inte säga ifrån, detta leder till att de blir förolämpade.  

 

En mobbare brukar däremot vara stark med bra självförtroende. En mobbare brukar använda 

våld för att få det han strävar efter. Enligt Olweus
58

 grälar mobbarna även med vuxna och de har 

även god relation med andra elever i skolan. En mobbare är offensiv och stark med bra 

självkänsla enligt Ljungström.
59

 Medan Damber menar att en mobbare är otrygg och saknar 

säkerhet och personlighet. Damber hävdar att mobbarna inte är elaka och menar att mobbaren 

har en roll som är negativ inom gruppen och ibland kan det vara så att han inte själv har valt 

denna roll.
60

 

 

Angående frågan om vem som ansvarar för att mobbningen sker i skolorna tyckte de flesta 

lärarna att kurator har det första ansvaret och sedan följer skolans personal. Andra lärare menar 

också att föräldrarna och eleverna har ett visst ansvar. Enligt skollagen
61

 är det rektorn som har 

det första ansvaret för att mobbning inte ska ske i skolan.  

 

Det finns flera olika metoder för att förebygga mobbning. Skolorna som jag undersökte har så 

kallade speciella dagar där man diskuterar mobbning. Lärarna brukar ofta prata med eleverna 

om hur man ska handla när man uppmärksammar ett mobbningsfall. En del skolor har rastvakter 

eller kamratstödjare. Det finns ett antal program där skolorna kan få hjälp med att motverka 

mobbning. Exempel på sådana program är Olweus, Friends samt Farsta metoden. Dessa 

program har olika strategier för att mobbning ska motverkas. Enligt Olweus
62

 kan man upptäcka 

                                                      
55 Hedwall K, Östlund P (2009) 

56 Olweus (2001) 

57 Hedwall K, Östlund P(2009) 

58 Olweus (1999) 

59 Hedwall K, Östlund P(2009) 

60 Ibid. 

61 Brunell , Thullberg  (2009) 

62 Olweus (2001) 
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hur mobbning ofta förekommer i skolan genom enkätundersökningar. Detta är ett bra sett för att 

lärarna, föräldrarna samt eleverna får veta om mobbningen sker i skolan eller inte. Ett annat sätt 

är att man har föräldrar möte där man diskuterar mobbning. 

 

Studiedagarna är bra till att diskuterar handlingsplanen. Handlingsplan fanns i de två skolor jag 

undersökte, men vissa lärare har deltagit och andra inte när detta plan blev till. Handlingsplanet 

finns tillgängligt för skolans alla elever och skolpersonal. De två skolor jag undersökte har b åda 

ett team som jobbar för att mobbning ska förebyggas. Lärarna i de två skolorna agerar direkt om 

de uppmärksammar ett mobbningsfall och detta görs så att man visar mobbaren att mobbningen 

är oacceptabel i skolan. Detta stämmer också överens med skollagen
63

 som säger att 

skolpersonalen ska agera om en mobbnings fall upptäcks och att skolledningen skall informeras. 

 

Slutligen vill jag säga att mobbning mellan elever aldrig kommer att förebyggas oavsett alla de 

metoder jag nämnt och vi behöver mycket mer kunskap och erfarenhet när det gäller barnens 

relationer till varandra för att kunna förstå varför mobbning uppstår.  

                                                      
63 Brunell , Thullberg (2009) 
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7. Bilagor 

 

Enkätundersökning angående mobbning   
 

Stockholmsuniversitet, den 23 november 

2009 

   Institutionen för barn och 

ungdomsvetenskap  

Hej! 

Jag heter Wala Haddad och jag studerar på lärarutbildningen på Stockholms Universitet. 

Just nu skriver jag mitt C uppsats som handlar om mobbning.  

Det övergripande syftet med min uppsats är att studera lärares syn på mobbning mellan 

elever i olika pedagogiska sammanhang. Hur menar lärarna och skolpersonal att 

mobbning kan förebyggas, upptäckas samt åtgärdas. 

Enkäten är anonym vilket innebär att varken namn eller skola kommer att finnas med i 

uppsatsen.  

Tack på förhand för Din medverkan! 
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Vad innebär mobbning för dig? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Hur ofta förekommer mobbning i din skola? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

När du upptäcker ett mobbningsfall, vad gör du i första hand? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Vad har du sett för reaktioner på elever som har upplevt mobbning? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Hur behandlar du en mobbad elev? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Vad gör du för att stoppa mobbaren att mobba? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Samarbetar din skola med någon organisation för att förebygga mobbning? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

Vilka organisationer känner du till som arbetar för att förebygga mobbning?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Hur går ni tillväga i skolan för att förebygga mobbning, kränkandebehandling vem ansvarar för 

att detta ska ske? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Har ni elever i skolan som uppmärksammar mobbning 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Finns det speciella platser i skolan där en mobbad elev brukar vara, i så fall var? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 
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Finns det ett handlingsplan mot mobbning i skolan? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Hur blev den till? – Har du som lärare deltagit?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Finns det i skolan temaveckor, för att lärarna och eleverna ska kunna diskutera mobbning? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 
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