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Sammanfattning 
Syftet med studien är att ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv analysera hur fenomenet 

mobbning, även kallat kränkningar, mellan lärare och elever konstrueras diskursivt på tre are-

nor. Dessa arenor är forskning om mobbning, läroplaner och skollagen samt fokusgruppssamtal 

mellan lärarvikarier. Studien utgår ifrån ett diskursanalytiskt perspektiv där man menar att språ-

ket konstruerar vår bild av världen och inte endast ”avbildar den som den är”. Så fort vi använ-

der språket tolkar vi även vår omvärld. Genom att titta på språket och hur det talas om fenome-

net mobbning har vi synliggjort hur fenomenet mobbning konstrueras och hos vem/vilka ansva-

ret läggs för mobbningen/de kränkande handlingarna samt vem/vilka som tillskrivs makten i 

konflikten. Analysen av arenorna är baserad på Faircloughs tredimensionella kritiska diskurs-

modell. I analysarbetet sorterades yttrandena från de tre arenorna in i femton olika idealtyper. 

Idealtyperna sammanställdes under de tre diskurserna ”mobbningsfenomenets grund och upp-

komstmekanismer”, ”förebyggande arbete” och ”konfliktslösningsåtgärder” som i arenorna 

uttryckts som tre starkt åtskiljda sätta att tala om mobbning/kränkningar. Både den utsatta och 

den som utsätter uttrycks på arenorna kunna vara upphovsmän till att mobbning/kränkningar 

uppkommer. De som utsätter tillskrivs makten medan den som utsätts ses som ett offer.  Både 

när det gäller förebyggande arbete och konfliktlösningsåtgärder tillskrivs både den som utsätts 

och den som utsätter ansvar. Lärare som har dessa roller ges dock ett större ansvar, mindre rät-

tigheter och större skyldigheter att förebygga och åtgärda än elever som har dessa roller.  
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Mobbning, kränkningar, lärare, elever, maktrelationer, diskursanalys, kritisk diskursanalys, 

diskurser, idealtyper. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

Läraren Ann stänger klassrummet med en smäll. Hon har precis haft svenska med klass 8b. 

Varje gång hon ska ha klassen har hon en klump i magen. Hon kommer ifrån Lidingö och beto-

nar i:et i vissa ord på det sätt som många på ön gör. Egentligen är det väl inget fel med det, men 

uppenbarligen har vissa elever börjat störa sig på det. Det hade börjat stillsamt med att några i 

klassen lågmält härmade hennes sätt att tala. Men snart hade efterapningarna trappats upp. Flera 

elever hade börjat betona hennes uttal och dessutom börjat stöna när hon pratade. Detta hade i 

sin tur fått de andra i klassen att haka på. Hon känner sig förlöjligad och sårad. Därför betonar 

hon inte bokstaven alls lika mycket nu. Hon känner mer och mer att hon tvingades lägga band 

på sig. Utåt försöker hon hålla god min, hon vill inte ge efter och kanske börja lipa.  

På samma skola går eleven Nadia. Varje gång hon ska ha lektioner i engelska har hon ont i ma-

gen. Egentligen vill hon inte gå dit. Det jobbiga beror inte på klasskamraterna utan på bemötan-

det ifrån läraren. Det började för flera veckor sedan, alldeles i början av terminen när hon först 

fick läraren i engelska. Hon vet inte om det var för hennes sprudlande personlighet, positiva 

inställning eller för att hon har nära till skratt. Men något är det. Nästan varje lektion påpekar 

läraren något fel hos henne eller i det hon gör. Läraren påpekar ofta att hon uttalar ett ord fel, att 

hon stavat som en kratta när de har diktamen eller att hon stör ordningen i klassrummet. Det är 

kanske inte så mycket vad läraren säger utan hur hon säger det som ger henne en olustig känsla. 

Oftast uttalar sig inte läraren högt utan småler och tillrättavisar henne med en väsning. Ibland 

sätter sig läraren på Nadias bänk med ryggen mot henne när hon pratar till klassen. De andra 

eleverna i klassen uppmuntrar och berömmer läraren. Nadia känner sig särbehandlad och orätt-

vist bemött.  

Varje vecka uppstår liknande konflikter mellan elever och lärare i Sveriges skolor. Dessa kon-

flikter benämns ofta som mobbning eller kränkningar. Med jämna mellanrum uppstår debatter 

om mobbning/kränkningar i skolan vilket visar på att det är ett ständigt aktuellt ämne. Föräldrar, 

elever, lärare och politiker kräver krafttag och miljoner satsas på åtgärder. Skollagen och de 

olika läroplanerna talar sitt tydliga språk om förbud mot kränkande behandlingar och mobbning 

(se Svensk författningssamling 2010 och t.ex. Skolverket 2011a och Skolverket 2011b). Ändå 

sker mobbning/kränkningar varje dag i skolan. Konflikter av dessa slag medför stora kostnader 

för alla parter – både emotionellt och ekonomiskt. Därför är forskning om mobbning/kränkning-

ar ytterst viktigt för både samhället och enskilda individer. 

Enligt Skolverkets rapport Attityder till skolan 2009. Elevernas och lärarnas attityder till skolan 

(2010: 74) framkommer det att 4 procent av eleverna i årskurs 7‒9 och gymnasieskolan känner 

sig mobbade av andra elever. Motsvarande siffra för elever i dessa årskurser är 3 procent när det 

gäller upplevelse av att bli mobbad av någon lärare. Beträffande lärare som har utsatt för våld, 

hot eller trakasserier på sin arbetsplats är siffrorna 22 procent bland grundskolelärare och 13 

procent bland gymnasielärare. Majoriteten av dessa trakasserier står elever för (Skolverket 

2010: 74‒76).  

Trots att andelen elever som känner sig utsatta av lärare är nästan lika stor som elever som kän-

ner sig utsatta av andra elever, fokuserar den allmänna debatten och forskningen allt som oftast 



 3 

på de kränkningar som sker elever emellan (t.ex. Marklund 2007, Forsman 2003, Thors (red.) 

2007 och Ellwood & Davies 2010). Inom forskningen är Gunnel Colneruds artikel ”När lärare 

mobbar, kränker eller sårar” på åtta sidor det enda undantaget där det fokuseras helt på denna 

del av fenomenet mobbning (2007). Andelen lärare som känner sig utsatta är som synes också 

betydligt högre än de elever som utsätts av andra elever. Ändå lyfts inte heller denna del av 

fenomenet fram i någon forskning. Trots att Skolverket tagit fram siffrorna ovan fokuserar även 

de på kränkningar elever emellan i de rapporter och publikationer som utkommit efteråt: Utvär-

dering av metoder mot mobbning (Skolverket 2011c), Arbetet mot diskriminering och krän-

kande behandling (Skolverket 2012) och Nolltolerans mot diskriminering och kränkande be-

handling – lagens krav och huvudmannens ansvar (Skolverket 2011d). I vår studie vill vi lyfta 

fram denna del av fenomenet mobbning och fokusera på lärare som mobbar/kränker elever och 

elever som mobbar/kränker lärare.  

Att elever vågar och får möjligheten att mobba/kränka en lärare hade inte varit möjligt förr i 

tiden. Förr fanns en annan ideologisk utgångspunkt där t.ex. bestraffningar av elever sågs som 

naturliga och i ett sådant klimat skulle inte sådana handlingar ses som mobbning/kränkningar. 

Först 1958 blev det till exempel förbjudet för lärare att aga sina elever (Normell 2008: 69). 

Normell (2008: 7) menar att det i dagsläget sker en långsam övergång från ett mer aktoritärt till 

ett mer demokratiskt samhälle. Lärares givna makt (från samhället) över eleverna har under en 

tid luckrats upp och ideologin övergått till en mer jämställd maktrelation. I vissa fall har makt-

positionerna rent av blivit de omvända, där elevernas rättigheter överstiger lärarnas och där lä-

rarnas skyldigheter ses som större än elevernas. 2006 kom lagen om förbud mot kränkande be-

handling av barn och elever i skolan medan det i dagsläget inte finns någon motsvarande lag när 

det gäller lärarna och annan skolpersonal (Normell 2008:69). 

När mobbning/kränkningar sker menar vi att det finns en inbyggd maktobalans. Mobbning och 

kränkningar kan ses som ett fenomen som uppträder när någondera parten utövar negativ makt 

över den andra.  Den som utsätter har makt över situationen och personen som blir utsatt. När 

det gäller mobbning/kränkningar mellan lärare och elever blir denna maktobalans ännu tydligare 

än när det gäller mellan enbart elever. Vi menar att lärare har, eller borde ha, en överordnad 

position i egenskap av sin professionsroll och roll som vuxen. Det finns dock ett problem med 

denna” naturliga” maktobalans eftersom det kan vara svårt att urskilja när maktutövningen 

övergår från att vara ”bra” till att bli destruktiv. När lärare mobbar/kränker en elev menar vi att 

denna utnyttjar och missbrukar sin maktposition. När en elev eller elever mobbar/kränker en 

lärare bryter denne/de den traditionella maktbalansen och tillskansar sig själv/-a en makt över 

läraren. Maktrelationer är dels strukturella, d.v.s. ligger i det samhälleliga systemet, dels mer 

”flytande” till sin natur och pågår kontinuerligt i interaktionen mellan människor genom sättet 

att kommunicera.  

Den befintliga forskningen om mobbning/kränkningar är oftast inriktad på att hitta verktyg som 

kan användas varje dag i verksamheten när det gäller att förebygga, upptäcka och åtgärda. Få 

forskare har intresserat sig för hur olika grupper talar om fenomenet mobbning och hur det på-

verkar vardagen i skolan. Vi tror att hur man talar om ett fenomen påverkar vilka normer och 

föreställningar som finns och skapas i skolan och samhället. Normer och föreställningar påver-

kar i sin tur hur ärenden kring problemet sköts. Genom detta resonemang föreställer vi oss att 

hur olika parter pratar om fenomenet mobbning påverkar elevers och lärares skolsituation i 

”verkligheten”. Inom socialkonstruktivismen finns liknande tankar om språkets betydelse. Inom 

det fältet menas att det vi anser oss veta om världen inte kan ses som en objektiv sanning utan 
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att språket konstruerar vår bild av världen. Språket avbildar alltså inte världen ”som den är”, 

vilket vi ofta till vardags tänker oss när vi sätter likhetstecken mellan en term/ord och ”verklig-

heten” eller tror att ordbokssynonymer är ”sanningen”. Socialkonstruktivismens idéer utgör 

grunden i diskursanalytisk teori och metod som därmed passar vår studies intresse och ansats. 

Inom diskursanalys finns olika inriktningar varav kritisk diskursanalys är den som lämpar sig 

bäst för denna studie. Den inriktningen betonar t.ex. precis som vi maktperspektivets betydelse 

för hur det talas om ett fenomen och den möjliggör dessutom studium av både vad som sägs i en 

text och vad som inte sägs vilket tillsammans skapar den så kallade verkligheten. 

Skollagen och läroplaner är styrdokument som påverkar skolans ”verklighet” i allra högsta grad 

då de har till uppgift att styra skolans verksamhet. Därför är dessa dokument viktiga att använda 

sig av om man vill göra en studie av detta slag. Personalen på skolorna har också i allra högsta 

grad en medverkande kraft i skapandet och återskapandet av normer och mönster om mobb-

ning/kränkningar i skolan då det är de som tillsammans med eleverna är de verksamma inom 

skolan. Även forskning om fenomenet påverkar då den fungerar som vetenskaplig grund för hur 

fenomenet bör hanteras. Dessa är de arenor som ligger till grund för vår studie. 

Syfte och problem  

Syfte 

Studien syftar till att ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv analysera hur fenomenet mobb-

ning, även kallat kränkningar, mellan lärare och elever konstrueras diskursivt i forskning, läro-

planer och i skollagen samt i fokusgruppssamtal mellan lärarvikarier. 

Forskningsfrågor  

 Hur konstrueras fenomenet mobbning – med fokus på relationer mellan lärare elever – 

diskursivt på olika arenor? 

 Var läggs ansvaret för mobbningen/de kränkande handlingarna och vem/vilka tillskrivs 

makten i konflikten? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektiv som denna studie utgår ifrån är den kritiska diskursanalysen. Nedan 

redogörs för detta perspektiv och hur det kopplas till denna studies intresse och ansats. Inom det 

diskursanalytiska fältet ryms flera olika sätt att förhålla sig till diskursanalys, vad diskurser är 

och hur man analyserar dem. Denna undersökning kommer alltså att utgå ifrån den kritiska dis-

kursanalysens förhållningssätt, men innan det förklaras görs en redogörelse för den diskusanaly-

tiska teorin i stort. 

Diskursanalys 

En enkel definition av begreppet diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen).” (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 7). Göran Bergström och Kristina 

Boréus fastslår i Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa-

nalys att ”enligt vissa sätt att definiera ’diskurs’ är det fråga om enbart själva språkanvändning-

en, enligt andra definitioner innefattas mer av den sociala praktiken än bara det som rör sådant 

som sägs eller skrivs.” (2005: 17). Den senare definitionen hör till kritisk diskursanalys och är 

den som används i denna undersökning.  

Diskursanalys bygger på socialkonstruktivistiska antaganden om språkets avgörande betydelse 

för hur vi ser på och handlar i världen samt tankar om att det vi anser oss veta om världen inte 

kan ses som en objektiv sanning. Tankarna om att språket konstruerar vår bild av världen, inte 

endast ”avbildar den som den är ” uppkom under 1900-talet och brukar kallas för ”den språkliga 

vändningen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 11‒12). Precis som vi förr trodde att språket 

avbildar världen som den är tänker vi fortfarande ofta till vardags när vi sätter likhetstecken 

mellan en term/ord och ”verkligheten” eller tror att ordbokssynonymer är ”sanningen”.  

Grundläggande för alla diskursteorier är således att språket har en central roll. Så fort vi använ-

der språket tolkar vi även vår omvärld. Det är således omöjligt att tala eller skriva om vår verk-

lighet utan att förenkla, tolka och i viss utsträckning även förvränga. En socialkonstruktivistisk 

utgångspunkt är också att våra sätt att tala ”spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen” av 

vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 7, 11‒

12). All kunskap är också historiskt och kulturellt präglad (Börjesson & Palmblad 2007: 9; 

Winther Jørgensen & Phillips 2000: 11‒12). Beroende på hur och i vilket sammanhang någon-

ting sägs skapas olika verkligheter om ett fenomen. Till exempel fenomenet mobbning kan där-

för innebära olika saker i olika sammanhang och i olika tider.  

Diskursanalysens mål är således inte att klarlägga vad människor egentligen menar eller hur 

saker och ting egentligen ligger till, eftersom den diskursanalytiska tanken bygger på att detta 

”egentligen” inte existerar (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 28). Det enda som finns är 

språket och dess representation av världen och ”verkligheten”. Hur det talas om fenomenet 

mobbning påverkar alltså den så kallade verkligheten där elever och lärare verkar. Enskilda 

individers liv liksom alla aktörer i samhället blir således påverkade av hur fenomenet konstrue-

ras diskursivt då språket har en aktiv roll i skapandet och förändringen av våra identiteter. Dis-

kursanalys är därför ett bra perspektiv att utgå ifrån i denna undersökning då det är dessa frågor 

vi är intresserade av. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=G%F6ran%20Bergstr%F6m
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Kristina%20Bor%E9us


 6 

Vår världsbild och vår bild av ett visst fenomen både skapas och upprätthålls vid social interakt-

ion genom att man tillsammans bygger upp gemensamma sanningar, normer och kämpar om 

vad som är sant och vad som är falskt. I olika världsbilder blir olika former av handling och sätt 

att tala naturliga och andra otänkbara (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 12).  De normer som 

skapas styr vad som ”kan” eller ”inte kan” sägas eller skrivas inom vissa specifika samman-

hang. Vissa saker anses helt enkelt inte acceptabelt att tycka eller säga i vissa sammanhang och 

vissa företeelser är i princip aldrig accepterade att säga eller tycka. När något definieras som 

sant eller falskt, rätt eller fel, som sjukt eller inte sjukt, som tradition eller inte tradition leder det 

till att människor kontrolleras, d.v.s. makt utövas (Bergström & Boréus 2005: 311). Utifrån 

detta synsätt blir det intressant att studera vilka normer det är som skapas och vad detta får för 

konsekvenser för maktrelationer mellan olika grupper i samhället.  

Den sociala konstruktionen av världsbilden och dessa sanningar påverkar våra handlingar vilka i 

sin tur leder till konkreta sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 12). Till 

exempel får de bilder som finns om fenomenet mobbning en direkt påverkan på hur fenomenet 

behandlas, vilket ger reella konsekvenser för t.ex. elever och lärare.  

Diskursanalys är ”ett sätt att synliggöra språkets formgivande och skapande kraft” (Bolander & 

Fejes 2009: 83). Genom att använda sig av diskursanalytiskt perspektiv kan man öppna upp för 

den språkliga betydelsen av hur vi kan betrakta, bearbeta, begripa samt samtala om mobbnings-

fenomenet. Därför är diskursanalys ett viktigt instrument för att skaka om det vi tar för givet. 

Genom att göra en diskursanalys av fenomenet mobbning mellan elever och lärare kan vi öka 

medvetenheten om vilka bilder som finns av denna typ av fenomen och därmed även skapa en 

förutsättning för att bedöma huruvida utveckling och/eller förändring av synen på och handling-

en av fenomenet ska/bör göras.  

Anledningen till att vi valt diskursanalys som teori och metod beror på att den ger stort utrym-

mer för tvärvetenskaplighet, vilket ger analysen bredd och förståelse av bland annat det social-

konstruktivistiska synsättet än vad t.ex. den närbesläktade idé- och ideologianalysen gör. Argu-

mentationsanalys hade också kunna vara en möjlig teori och metod men eftersom den inriktar 

sig på enskilda aktörers argumentationsteknik och retorik är den inte lämplig då vi inte tittar på 

hur det talas om fenomenet på individnivå utom inom arenorna läroplaner och skollagen, forsk-

ning och samtalen mellan lärarvikarier. 

Kritisk diskursanalys 

Anledningen till att vi valt att utgå ifrån denna typ av diskursanalys beror delvis på att det inom 

perspektivet inte bara är möjligt att analysera vad som sägs utan även vad som inte sägs. Detta 

är av intresse eftersom frånvaron av en uttryckt tanke påverkar ”verkligheten” lika mycket som 

det som faktiskt uttalas högt. En annan anledning är att det kritiskt diskursanalytiska perspekti-

vet lägger stor vikt vid maktrelationer, vilket även är fokus i denna undersökning. 

Den mest utvecklade teorin och metoden inom kritisk diskursanalys är enligt Winther Jørgensen 

och Phillips (2000: 25) Norman Faircloughs. I den här undersökningen kommer vi därför att 

utgå ifrån hans angreppssätt som bygger på en tredimensionell analysmodell. Denna modell 

kommer att förklaras i metodkapitlet.  

Faircloughs kritiska diskursanalys skiljer mellan diskursiv praktik (diskurs som en social prak-

tik) och annan social praktik, så att diskursbegreppet reserveras för text och tal. De andra sociala 

praktikerna skapar och skapas enligt andra logiker. Enligt denna teori konstitueras vår omvärld 
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således av de diskursiva praktikerna och de andra sociala praktikerna tillsammans. Detta sker i 

ett dialektiskt samspel där de två praktikerna ömsesidigt konstituerar varandra (Winther Jørgen-

sen & Phillips 2000: 25, 68).  

Ruth Wodak (2001: 9) lyfter fram forskaren Theo van Leeuwen som menar att det finns två 

olika sätt att se på relationen mellan diskursanalys och social praktik. Det ena sättet är att dis-

kurs i sig är en social praktik, att den är någonting människor gör mot, för eller med varandra. 

Det andra sättet är att diskurser representerar sociala praktiker som en form av kunskap, som de 

saker folk säger om sociala praktiker. van Leeuwen menar, enligt Wodak, vidare att kritisk dis-

kursanalys borde innefatta båda dessa två synsätt (2001: 9). Detta perspektiv på kritisk diskurs-

analys kommer att användas i den här undersökningen.   

Eftersom diskurser bidrar till att konstituera världen menas det inom den kritiska diskursana-

lysen att de har ideologiska effekter genom att de bidrar till att forma och omforma maktförhål-

landen mellan olika grupper i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 69). Michael Bil-

lig (2003: 38) menar på att det allra viktigaste i en kritisk diskursanalys är ett kritiskt förhåll-

ningssätt mot den nuvarande samhällsordningen. Enligt Fairclough är syftet med en kritisk dis-

kursanalys att synliggöra maktens effekter för att på så sätt kunna bekämpa sociala ojämlikheter 

(Bolander & Fejes 2009: 84; Winther Jørgensen & Phillips 2000: 70).  

Makt, ojämställdhet, dominans, diskriminering och kontroll är alltså viktiga aspekter för en 

kritisk diskursanalytiker (Billig 2003: 38; Wodak 2001: 2). Dessa aspekter är viktiga även för 

oss då vi lägger ett extra fokus på relationen mellan lärare och elever där ett inbyggt maktper-

spektiv finns. Eftersom språket är centralt i diskursanalys generellt är det följdriktigt att ett 

grundläggande intresse inom kritisk diskursanalys att studera hur synliga och osynliga struktu-

rella maktrelationer manifesteras i språket. Språket ses, enligt Wodak (2001: 2), av de flesta 

analytiker inom kritisk diskursanalys som ett medel för styre och kontroll. Fairclough är en av 

dessa. Vid en kritisk diskursanalys i Faircloughs anda är det därför viktigt att analysera hur 

maktrelationerna ser ut i den aktuella situationen och hur de kommer till uttryck i språket.  

Det finns olika ideologiska synsätt och människosyner på vem/vilka som ska ha makt. En ideo-

logisk ståndpunkt kan vara att vissa människor står över andra och att det bör förhålla sig på 

detta vis, en så kallad hierarkisk syn på makt. Genom den ideologiska ståndpunkt som man intar 

påverkas vilka positioner man intar i olika frågor. Det är inte så att man bara råkar tycka på ett 

visst sätt, utan det finns underliggande ideologier som formar ens tankar och synsätt. När feno-

menet mobbning undersöks på de olika arenorna i denna studie kommer vissa ideologiska 

ståndpunkter och människosyner att framträda när det talas om maktperspektivet. Kopplingen 

mellan ideologi och diskurs är stark eftersom båda ger uttryck för idéer, normer och värderingar. 

Skapande av idealtyper är ett sätt att strukturera upp olika idéer och tankar som kommer till 

uttryck på olika arenor. Idealtypens uppgift är att fånga in ett socialt fenomens (t.ex. mobbning) 

väsentliga särdrag. När idealtyper skapas innebär det alltså att betona vissa drag som visar sig 

bland de idéer och tankar som yttras och på så sätt skapa en kategori där gemensamma drag 

buntas ihop. Idealtyper fungerar med andra ord som ett raster som läggs över texter för att 

kunna fånga upp de aspekter som är av intresse. Genom användandet av ett sådant raster är det 

möjligt att renodla företeelser så att idésystem kan identifieras och rekonstrueras (Bergström 

och Boréus 2005: 159). Idealtyper kan förhandsdefinieras redan innan analysen påbörjas. Detta 

kan enligt Bergström och Boréus (2005: 172) innebära att man ”tvingar” på sin modell på 

materialet och att långsökta anpassningar görs i analysarbetet för att resultat ska kunna ges. 
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Tidigare forskning 

För att få fram tidigare forskning rörande diskursanalys och mobbning/kränkningar mellan lä-

rare och elever, användes databaserna LIBRIS, DiVA, Google Scholar och EBSCOhost.
1
 Dessa 

databaser kan man säga kompletterar varandra och tillsammans ger de ett brett utslag av både 

svenska och internationella forskningspublikationer. På LIBRIS begränsads sökningen genom 

att välja publikationstyp ”avhandlingar” och endast de med publikationsår 2002 eller senare. I 

DiVA gjordes begränsningen genom att endast söka under ”Avancerad sökning - forsknings-

publikationer”. I Google Scholar finns inga valbara kategorier så där skrevs ordet ”avhandling” 

till efter sökorden. I EBSCO söktes endast vetenskapligt granskade artiklar i fulltextformat. 

För att komma så nära vårt studieområde som möjligt sökte vi först att finna forskning som be-

gagnar diskursanalys för att analysera fenomenet mobbning. Sökningar där ordet diskursanalys 

kombinerades med ordet mobbning och orden elev eller lärare med olika ändelser var ett första 

steg. Sökningen såg då ut på detta sätt på svenska: diskursanalys AND mobb* AND lärare*; 

diskursanalys AND ”elev mobbad av lärare”; diskursanalys AND ”elev mobbas av lärare”; dis-

kursanalys AND ”elev mobbar lärare”; diskursanalys AND ”elever mobbar lärare”. På engelska 

följdes samma mönster med ersättningsorden ”discourse analysis”, bully*, bullied, teacher* och 

student*. Denna sökmetod gav dock inte ett enda resultat med rätt typ av utfall. De flesta av 

dessa sökvägar gav inte någon träff över huvud taget. En utvidgning av sökordet diskursanalys 

respektive discourse analysis till orden diskurs* respektive discourse* gav inte fler eller bättre 

träffar. 

Sökningen behövde alltså breddas och nästa steg var att kombinera diskursanalys och diskurs* 

med skola* AND mobb* och skolmobbning. På engelska kombinerades ”discourse analysis” 

och discourse* med school* AND bully*/bullied och “school bullying”. Detta gav ett tillräckligt 

stort utfall av forskning. 

Sökorden valdes utifrån flera olika kriterier. Först och främst valdes det mest förekommande 

ordet för asymmetriska maktrelationer i skolan, nämligen mobbning. För det andra valdes det 

näst mest frekvent använda ordet kränkningar. Och för det tredje ord som är synonyma med de 

två första orden, nämligen utfrysning och trakassering. På engelska översattes orden i tur och 

ordning till; bullying, victimization, ostracism och harassment.  

Det visade sig vara ont om forskning på svenska men en avhandling och en artikel hittades. På 

engelska hittades tre artiklar som ligger nära vårt forskningsområde. Nedan följer beskrivningar 

av den tidigare forskningen. 

Helena Blomberg har skrivit avhandlingen Mobbing, intriger och offerskap – att tala om sig 

själv som mobbad i arbetslivet (2010) som baseras på vuxnas skildringar av att vara utsatt för 

mobbning på arbetsplatsen.
2
 Anledningen till att Blombergs avhandling valts med som forsk-

ningslitteratur är för att hon liksom vi, behandlar hur man talar diskursivt om fenomenet 

                                                      

1 Libris är en svensk, nationell bibliotekskatalog, Diva (digitala vetenskapliga arkivet) är en gemen-

sam skandinavisk söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser, Google Scholar är en 

samordnande sökmotor för internationell vetenskaplig litteratur och EBSCOhost är en samordnande 

internationell sökmotor som går igenom ett stort antal olika databaser. 

2 Denna artikel hittades på Google Scholar med sökorden: Diskursanalys AND mobb* AND avhand-

ling. 
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mobbning. Till skillnad mot denna undersökning har Blomberg har valt att focusera på mob-

bing i arbetslivet, medan vi istället väljer att focusera kring lärare som mobbar elever och ele-

ver som mobbare lärare. Diskursanalys av mobbning på arbetsplatser ligger ändå relativt nära 

vår undersökning eftersom en lärare som blir mobbad av en elev blir det på sin arbetsplats.  

Huvudsyftet med Blombergs studie är att skildra hur mobbningsdiskursen kommer till uttryck i 

mobbningsberättelserna. Detta illustreras genom att påvisa hur aktörerna diskuterar kring 

mobbningsfenomenet utifrån ett sociologisk och diskursanalytisk perspektiv. Därmed öppnar 

hon upp för den språkliga betydelse för hur vi kan betrakta, bearbeta, begripa samt samtala om 

mobbningsfenomenet. Som återkommande tema skildras definitionen av mobbning, förklaring-

en till mobbningens uppkomst, vilka handlingar som skall tillskriva fenomenet samt konsekven-

serna som blir för den som har varit utsatt. Den språkliga utsagan och vad den har för relevans 

för narrativeten är således vad som utgör en stor del av hennes studie. I ansatsen har Blomberg 

också valt att kategorisera sina diskurser genom aktiviteter och egenskaper som kan samman-

kopplas med kännbar kategori. Genom att empirinära och framföra språkliga analyser menar 

Blomberg att hon lyckats problematisera och nyansera talet om offerskapet. Hon menar på att 

talet om offerskapet blir påtagligt genom mobbningsdefinitionen av hur den mobbade står i 

asymmetrisk relation till mobbaren som utsätter den utsatte för destruktiva handlingar.  

I antologin Barn, barndomar, rättigheter och utbildningar. Vänbok till Solveig Hägglund (2012) 

sammanställd av Annica Löfdahl & Héctor Pérez Prieto finns en artikel om diskurser och 

mobbning. Artikeln är skriven av Marie Karlsson och heter ”Mobbning i skolan. Forskning med 

barn – dominerande diskurser och institutionella villkor”.
3
 Karlsson använder sig liksom vi av 

en diskursiv ansats i relation till mobbing. Hennes utgångspunkt vilar dock på mobbingsituat-

ioner elever emellan medan vår är om lärare och elever.  

Studiens syfte är att framlägga elevers berättelser om mobbning (där tre berättelser utgår ifrån 

samma mobbningshändelse) i skolan. Där beskriver elever sitt deltagande i mobbing samt hur 

de även refererar till andra vänner/klasskamraters berättelse om mobbing. Karlsson vill kontras-

tera berättelserna med ”annan svensk mobbningsforskning, rådande individualiserande diskurser 

om mobbning i skolan samt till de institutionella förutsättningar och villkor för sociala relation-

er som råder i dagens skola” (Karlsson 2012: 83). Mer ingående vill hon påvisa tre ansatser; hur 

mobbning görs och tillskrivs i betydelser av berättelser av skolelever samt exemplifiera hur 

mobbning skildras genom svenska studier.  

Karlsson summerar att de dominerande individualiserande diskurser om skolmobbning uppträ-

der på olika sätt i de tre berättelserna som skolelevgrupperna för på tal. Hon säger också att det 

kanske inte finns en neutral utgångspunkt där varken elever eller vuxna i skolan kan avgöra vad 

som är eller inte är mobbning. Resultatet av hennes studie är sålunda att de dominerande indivi-

dualiserande mobbningsdiskurserna kan uppfattas som självklara. Men i kontrast med veten-

skapen om de sociala processer av kränkande handlingar i skolan kan de inte mindre tolkas som 

problematiska. 

Victoria Margaret Timm och Linda Marie Eskell-Blokland har skrivit artikeln ”A construction 

of bullying in a primary school in an underprivileged community: an ecological case study” 

(2011) som baseras på deras avhandling.
4
 I studien samtalar deltagare i tre grundskolor i Mame-

                                                      

3 Denna artikel hittades i LIBRIS med sökorden: diskurs* AND mobb*. 

4 Denna artikel hittades i EBSCO med sökorden: "discourse analysis" AND bully* AND school.  
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lodi i Sydafrika kring upplevelser av mobbning. Dessa deltagare som används för samtalen är 

skolpersonal, elever som utpekas ha samrörelse med mobbing samt deras föräldrar. Studien har 

ett ekologiskt förhållningssätt ur ett postmodernt, socialkonstruktivistisk teoretiskt perspektiv, 

då den anses erkänna flera betraktelsesätt och sanningar. Därtill har man också valt att utgå ifrån 

ett diskursanalytiskt perspektiv.  

Utifrån diskursanalysen har man genom deltagarnas idéer kring mobbning kunnat påträffa te-

man som gemenskap och mobbning, profiler för lärare i samhället, synen på vad som är ett dålig 

respektive snällt barn, familjeoenigheter samt odefinierade problem. I studien nämns vidare 

beteendeproblem som orsak för mobbning. Dessutom tar de upp konsekvenserna av mobbning 

och omnämner bland annat att en konsekvens kan bli att den utsatta får bestående men som ald-

rig helt försvinner. Resultaten i den här artikeln visar ett vidgat synsätt på diskurser som gemen-

skap och sammanhang i relation till mobbning. 

Även då denna studie av Timm och Eskell-Blokland rör mobbning som sker mellan elever är 

den närliggande vårt ämnesområde och angrepssätt. Liksom vår studie utgår författarna ifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv där de undersöker hur man talar om mobbning. Författarna indelar 

också diskurserna i olika diskursteman, som också vi har valt att göra.  

En annan artikel som ligger nära denna studies ämnesområde är ”Violence and the Moral Order 

in Contemporary Schooling: A Discursive Analysis” av Constance Ellwood och Bronwyn Da-

vies (2010) som handlar om hur diskurser om mobbning uppstår i forskningslitteratur om 

mobbning och i lärares och studenters tal om mobbningsincidenter.
5
 Studiens ansats är att ge-

nom diskursanalys ta reda på hur vanemässiga och reproducerande konstruktioner av diskurser 

inom mobbning görs hos lärare och studenter som försöker få till en förändring genom att ta till 

sig litteraturens forskningsresultat. Syftet är att undersöka om det finns några begränsande eller 

inneboende problem i forskningsfältets konceptuella gestaltning av mobbning och vidare att ta 

reda på hur problemet kan förstås på ett annat sätt. Ett vidare syfte med studien är att öppna upp 

för nya sätt att tänka kring och agera mot mobbning. Detta ligger väldigt nära denna studies 

syfte varvid Ellwoods och Davies resultat i stor utsträckning borde kunna relateras till våra re-

sultat. 

Undersökningen gick till på så sätt att lärare och studenter först intervjuades och sedan genom-

gick ett program (som deras respektive skolor anordnade) om mobbning, som baserades på den 

forskningslitteratur som används i undersökningen. Efteråt intervjuades lärarna och eleverna än 

en gång. Forskarna jämförde sedan hur lärarna och eleverna pratade om mobbning före respek-

tive efter genomgånget antimobbningsprogram. Dessa resultat sätts sedan i förhållande till litte-

raturen om mobbning. De områden som undersöks inom mobbningsdiskursen är hur mobbning 

definieras, hur mobbning görs förståbart utifrån en psykosocial diskurs och hur mobbning nor-

maliseras och blir normativt. 

Resultatet av undersökningen är att litteraturen konstruerar mobbning som ett psykosocialt pro-

blem som grundar sig i individuella och familjerelaterade åkommor och att denna modell tas för 

given. Det psykosociala perspektivet är också det som i litteraturen styr anledningen till att 

mobbning ska stoppas – mobbning påverkar individen på ett negativt sätt. När det gäller definit-

ioner av mobbning kommer Ellwood och Davies fram till att lärare och elever har delvis andra 

och minder normativa definitioner av mobbning än vad den undersökta litteraturen har.  

                                                      

5 Artikeln hittades i databasen EBSCO med sökorden: "discourse analysis" AND bully* AND school. 
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Ytterligare en artikel som ligger nära vår studies undersökningsområde är Frans Cilliers artikel 

”A systems psychodynamic description of organisational bullying experiences” (2012).
6
 I stu-

dien används en diskursanalytisk metod för att analysera vad som sades i intervjuer där delta-

garna fritt fick associera kring olika fallbeskrivningar om mobbning på arbetsplatser. Syftet med 

studien är att beskriva organisatoriska mobbningserfarenheter utifrån ett psykodynamiskt per-

spektiv. Cilliers menar att individuell psykologi, som ofta tillämpas, tenderar att förenkla mobb-

ning på arbetsplatsen genom att fokusera på typiska beteenden hos mobbaren. Med studien vill 

han genom att tillämpa ett systematiskt psykodynamisk tänkande fokusera på dynamiken i för-

hållandet mellan mobbaren och offret och deras förhållande till det organisatoriska systemet. 

Cilliers menar att mobbningsfenomenet består av flera olika delar, nämligen mobbaren, offret, 

deras inbördes relation samt hur mobbning är institutionaliserad i den organisatoriska miljön, 

klimatet och kulturen. Cilliers kommer fram till förståelsen av fenomenet mobbning måste 

grundas på dess komplexitet och att man måste ta hänsyn till och studeras alla dessa delar. 

Cilliers kommer också fram till att för att lösa organisatorisk mobbning kan fenomenet inte bara 

behandlas i form av dess symptom, utan alla delar av fenomenet måste behandlas systematiskt 

ur ett holistiskt perspektiv. I analysen framträder tre teman som benämns ”ormar” och ”hyenor” 

och institutionaliseringen av mobbning. Ormar och hyenor betecknar olika sätt som mobbning 

bedrivs på och institutionaliseringen hur fenomenet mobbning förankras på arbetsplatsen. 

Undersökningen visar att intervjudeltagarna talar om mobbning som en intensiv, omedveten och 

systematisk dynamik mellan mobbaren, offret och organisationskulturen.  Relationerna dem 

emellan kännetecknas av bindningar och ömsesidiga försvarsmekanismer såsom gruppuppdel-

ning, projektion och reproducerande identifikation. 

Även då Cilliers undersökning rör mobbning på arbetsplatser som inte är skolan, är denna studie 

intressant att förhålla denna underökning till. Cilliers ansats är mycket lik denna undersöknings 

och dessutom använder han sig av en snarlik metod med diskursanalys av hur människor talar 

om mobbningsfenomenet. 

Förutom denna begränsade diskursforskning om fenomenet mobbning har studier på kandidat-, 

magister-, masternivå hittats. Dessa kan inte användas i denna undersökning, men det är värt att 

notera att studier på denna nivå tar upp fenomenet i större utsträckning än forskningen. Som 

exempel på sådana studier kan dess ges: 

 De Geer, Uppfattningar och synsätt: förebyggande och åtgärdande arbete mot mobb-

ning (2011). 

 Andersen, Mobbning, vad är det? ‒ En diskursanalys av hur barn talar om mobbning 

(2010). 

 Börgel, "Många tror att det är knepiga personer som mobbas men det är tvärtom": En 

diskursanalytisk studie om den medialt konstruerade bilden av mobbning bland vuxna i 

arbetslivet (2012). 

 

                                                      

6 Hittades i EBSCO med sökorden: "discourse analysis" AND bully* AND school. 
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Kapitel 3 Metod 

Inom diskursanalys är teori och metod mycket nära sammankopplade och därför används också 

denna metod i undersökningen. Inom diskursanalytisk metod är analysverktyg och frågeställ-

ningar nära knutna till perspektivet vilket kan innebära en risk för att resultaten i undersökning-

en kan förutsägas. Det innebär att rådande diskurser och idealtyper kan anas och bestämmas 

tidigt i materialberarbetningen, vilket kan vara till både fördel och nackdel. Strukturering under-

lättas, men risk finns att förhastade slutsatser dras. En svaghet med diskursanalys är att den inte 

kan användas till att förklara fenomen i termer av orsak och verkan (Bergström & Boréus 2005: 

357). Denna undersökning har inte ambition att dra sådana slutsatser och detta blir därför inte 

ett problem.  

Diskursanalys tar som sagt avstånd ifrån att språk och språkanvändning är ett neutralt instru-

ment för kommunikation. Diskursanalysens styrka ligger i att den kan lyfta fram det gemen-

samma och/eller spänningar och motsättningar i språket (Bergström & Boréus 2005: 357). I den 

här studien ämnar vi lyfta fram båda aspekterna. Att språket inte är ett neutralt instrument är inte 

givet, utan någonting man kan ha invändningar emot. Diskursanalys skulle kunna uppfattas som 

överbetonande av språkets och språkanvändningens roll eftersom risken finns att betydelsen av 

ett ord, uttalande eller något som inte sägs förstoras. Det vill säga att ”den som söker han fin-

ner”, som ordspråket lyder.  

Den diskursanalytiska metoden lämpar sig bäst för kvalitativa studier där man går in djupt och 

analyserar data ingående. Denna undersökning är också kvalitativ natur.  

Urval 

De data som använts i undersökningen kommer ifrån grundskolans och gymnasieskolans läro-

planer (Skolverket 2011a och Skolverket 2011b), skollagen (2010), forskning i form av två av-

handlingar som rör mobbning (Marklund 2007 och Forsman 2003) samt från uttalanden vid tre 

fokusgruppssamtal mellan lärarvikarier ifrån två olika vikarieförmedlingar (Samtal ett 2012; 

Samtal två 2012 och Samtal tre 2012).  

Läroplanerna och skollagen valdes eftersom det är styrdokument som skolans alla parter måste 

rätta sig efter och förhålla sig till. Hur det talas om mobbning/kränkningar i dessa dokument får 

därmed en stor påverkan på hur personer i skolan tänker och agerar kring detta. Grundskolans 

läroplan är på 279 sidor men endast de första 19 sidorna användes då de handlar om ”Skolans 

värdegrund och uppdrag” samt ”Övergripande mål och riktlinjer” där information vi är intresse-

rade av finns. Detta gäller även Gymnasieskolans läroplan där 16 sidor var av intresse, men 

dokumentet totalt är på 202 sidor. När det gäller materialets omfattning i Skollagen lästes samt-

liga 137 sidor. 

Forskningen valdes genom sökningar i databaserna LIBRIS och DiVA. Endast svensk forskning 

eftersöktes för att materialet sen skulle kunna jämföras med de svenska styrdokumenten och 

lärarvikarierna som är aktiva i Sverige. Då allt material uppkommit inom samma geografiska 

område är chansen större att de har liknande grogrund än om forskningen skulle ha tagits från 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=G%F6ran%20Bergstr%F6m
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Kristina%20Bor%E9us
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andra länder. Sökorden valdes för att få fram forskning som berör mobbning mellan elever och 

lärare i första hand och mobbning generellt i andra hand. När det gällde sökorden för att hitta 

material om elever som blir mobbade av lärare var vi tvungna att specificera oss mer än när det 

gällde sökorden för lärare som blir mobbade av elever. Om man t.ex. endast skrev ”elev mob-

bad” eller ”elev mobbar” så blev utfallet i princip alltid gällande mobbning elever emellan. 

Samma fraser men med ”elev” utbytt till ”lärare” gav däremot i samtliga fall ett utfall av mobb-

ning mellan lärare-elev och inte, som också hade kunnat vara möjligt, mobbning lärare emellan. 

Sökorden blev: Lärare mobb*, ”Elev mobbad av lärare”, ”elev mobbar lärare”, ”elev mobbas av 

lärare”. Dessutom ersattes begreppet mobbning med motsvarande ändelser utifrån begreppet 

kränkning. Dessa gav dock samma utfall.  

Utfallet var skralt, speciellt forskning som publicerats de senaste tio åren. Det visade sig inte 

finnas någon forskning som behandlar mobbning/kränkningar mellan lärare och elever specifikt 

utan endast sådan som lade fokus på mobbning/kränkningar mellan elever och där det första-

nämnda endast tas upp i undantagsfall. De två avhandlingar som bedömdes vara mest relevanta 

och närbesläktade med denna undersöknings syfte var: 

 Linda Marklund, Skolmedling i teori och praktik (2007) som tar upp olika skolmed-

lingsformer. I avhandlingen framlägger Marklund innebörden av medling som verktyg 

och utreder begreppet mobbning med utgångspunkt i juridiken. Avhandlingen är på 188 

sidor. 

 Arne Forsman, Skolans texter mot mobbning - reella styrdokument eller hyllvärmare? (2003) 

som klargör och analyserar hur mobbning kommer till uttryck och formas i skolrelate-

rade texter. Detta görs genom en hermeneutisk analys av till exempel läroplaner och skolla-

gen. Avhandlingen är på 315 sidor. 

För att få tag i deltagare till fokusgruppssamtalen kontaktades 22 olika högstadie- och gymna-

sieskolor i Stockholm med en förfrågan om de kunde och ville bistå med lärare för ett samtal 

om lärare som mobbar elever och elever som mobbar lärare. Ordet ”mobbar” och ”mobbning” 

valdes att användas för fenomenet mobbning/kränkningar eftersom det är det ord som oftast 

används på skolor. Det är således ett begrepp som vi trodde att skolornas personal båda var be-

kanta med och skulle skapa ett intresse för medverkan. Många av skolorna sade sig vara intres-

serade av ämnet, men tackade nej på grund av tidsbrist. Därför kunde inte fokusgrupperna sättas 

ihop på detta sätt.  

Istället kontaktades olika lärarförmedlingsföretag med samma förfrågan. Förmedlingarna an-

vänder sig av både behöriga och obehöriga lärare som måste kunna jobba i skolan minst två 

gånger i veckan. Lärarvikarierna är således aktiva inom skolan och därmed påverkar de och 

påverkas av skolmiljön. När lärarförmedelsföretagen Vikariepoolen och Lärarjouren hade sagt 

okej, hjälpte de oss att ta fram fyra lärarvikarier per seminarium. För att undvika att vi skulle 

känna informanterna, bad vi lärarförmedlingsföretagen att själv utse sina lärarvikarier för semi-

narierna. Planen var att det allt som allt skulle bli fyra seminarier med totalt 16 lärarvikarier. 

Dock blev det inte så. För det första dök inte en deltagare upp på första seminariet. För det andra 

tvingades det fjärde seminariet ställas in eftersom inte tillräckligt många deltagare kunde med-

verka. I slutändan kom det alltså att bli tre seminarier och 11 deltagare.  Tre fokusgruppssamtal 

är ändå ett rimligt antal för studiens omfattning och tidsram. Eftersom studien inte syftar till att 

visa på generella drag krävs inte ett så stort antal grupper (vilket behövs för att sådana slutsaster 

ska kunna dras). Då ämnet är komplext lämpar sig också ett mindre antal grupper för att samta-

len ska kunna analyseras ingående. Tre grupper är ändå bättre än en eller två eftersom flera tan-
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kar kommer till uttryck. Formen fokusgruppssamtal valdes för att få ett stickprov av hur det 

talas om mobbning/kränkningar bland lärare. Vi har alltså inte avsett att skapa en statiskt gene-

raliserbar bild av hur man talar om fenomenet mobbning/kränkningar utan har valt att se dessa 

uttalanden som exempel på lärardiskurser om fenomenet. 

Alla ovanstående urval kan givetvis ifrågasättas. Vi är medvetna om att samtidigt som vi väljer 

ut så väljer vi också bort andra delar som vi menar är mindre väsentliga i detta sammanhang, 

men som någon annan kanske skulle se som viktiga komponenter.   

Uppläggning och genomförande 

Inför fokusgruppssamtalen skapades två olika fallbeskrivningar om mobbning/kränkningar. 

Fallbeskrivningar kan användas som stimulansmaterial och för att på ett enkelt sätt skapa en 

gemensam utgångspunkt för samtal. Fallen användes i vår studie även för att komma runt pro-

blemet att benämna orden mobbning eller kränkningar, vilka skulle kunna skapa förutfattade 

uppfattningar och ”låsa” informanternas tankar om fenomenet. Den diskursanalytiska grundtan-

ken är som nämnt att språket påverkar vår syn på ”verkligheten” och om orden mobbning och 

kränkningar skulle användas finns således en risk att ordvalen påverkar informanternas syn på 

fenomenet. Då lärarvikarierna var tvungna att få någon information om vad seminariet skulle 

handla om användes dock ordet mobbning vilket kan påverka deras syn på och tal om fallbe-

skrivningarna. I och med att vi skapade seminarierna skapade vi därmed också vissa ramar och 

förutsättningar för vad lärarvikarierna skulle tala om.  

Det ena fallet beskriver en lärare som utsätts för mobbning/kränkningar av elever på skolan (se 

Bilagor, ”Fall ett” ). Det andra handlar om en elev vars lärare mobbar/kränker henne (se Bila-

gor, ”Fall två”). Båda fallen är verklighetsbaserade för att upplevas som genuina och rimliga (Se 

inspirationskällorna; Anderberg 2011 och Bodström 2002). Fallbeskrivningarna lästes upp av 

oss som fungerade som seminarieledare. Vi valde att inte blanda oss i samtalen, eftersom vi 

ville påverka samtalen så lite som möjligt. Målet med fokusgruppssamtal är att få fram delta-

garnas synsätt och uppfattningar och därför ska inte samtalet vara allt för strukturerat och sty-

rande, men ”om diskussionen spårar ur måste man förstås styra in deltagarna på det fokus som 

är aktuellt” (Bryman 2012: 453). För att deltagarna skulle komma igång valde vi att ha öpp-

ningsfrågan: ”Vad tänker ni om det här fallet?” och ifall samtalen skulle dö ut formulerades 

följande frågor:  

 Väcker fallet några frågor? 

 Hur skulle ni göra om ni var i X:s situation? 

 Har ni varit med om något liknande? 

Genom ställa öppna frågor ämnade vi söka svar som var så obundna och opåverkade som möj-

ligt. Deltagarna fick således möjligheten att kunna reflektera och associera relativt fritt, vilket de 

inte hade haft lika stora möjligheter till i t.ex. en strukturerad intervju.  

Upplägget var att seminarierna skulle ta ca en timme och den tidsramen hölls också. Det första 

samtalet landade på 1 h 03 min det andra på 1 h 02 min och det tredje på 46 min. Då seminari-

erna var klara transkriberades de tre samtalen till tre texter. 

När det gäller forskningsavhandlingarna och styrdokumenten (läroplanerna och skollagen) läs-

tes dessa efter att samtalen med fokusgrupperna var avklarade.  
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Materialbearbetning 

Transkribering av fokusgruppssamtalen 

Då man använder samtal som material ska man transkribera åtminstone delar av dem. ”Inget 

system kan visa allt och man måste bedöma vad man har användning för i förhållande till pro-

blemförhållningen och forskningsfrågor.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 85). I denna 

undersökning har vi uteslutit pauser och utfyllnadsord såsom ”äh” och ”hm”. Även information 

som vi ansett inte är relevant för studien har uteslutits, t ex. när det pratas om mobb-

ning/kränkningar mellan elever, om helt andra saker än temat eller då någon bara håller med 

förgående talare utan att något nytt framkommer, t.ex. ”Ja, precis”. Totalt blev det transkribe-

rade materialet på 23 sidor.  

Faircloughs tredimensionella analysmodell 

Denna studie utgår ifrån Faircloughs tredimensionella analysmodell som av honom förklaras på 

följande sätt: 

CDA is consolidated here as a ‘three-dimensional’ framework where the aim is to map three 

separate forms of analysis onto one another: analysis of (spoken or written) language texts, 

analysis of discourse practice (processes of text production, distribution and consumption) 

and analysis of discursive events as instances of sociocultural practice. (Fairclough 1995, s 2) 

Detta innebär alltså att analysen i denna studie kommer att göras utifrån de tre olika dimension-

erna som förklaras i citatet. På svenska översätts termerna till textanalys och analys av diskursiv 

praktik och social praktik. De tre analyserna är beroende av varandra då texten både påverkar 

och påverkas av både den diskursiva och den sociala praktiken. Textanalysen och analysen av 

den diskursiva praktiken görs i resultatkapitlet, medan analysen av den sociala praktiken lyfts i 

diskussionskapitlet. Nedan beskrivs de tre olika dimensionerna och hur de används i studien. 

Textanalys  
”Analys av data är den process där man försöker få ordning på data så att man får fram ett 

mönster eller en struktur i dem och så att de blir lättare att tolka. Tolkning av informationen är 

en genomtänkt värdering av datamaterialet i förhållande till de frågeställningar som behandlas i 

undersökningen.” (Repstad 2007: 127). För att våra data skulle bli hanterbara och kunna förstås 

bröts forskningsfrågorna ned till mer lättförståeliga hjälpfrågor:  

 Vem/vilka utsätter/har makten i konflikten?  

 Vem/vilka anses vara upphovet till konflikten?  

 Vem/vilka är det som blir utsatt/utsatta för konflikten?  

 Vem/vilka har ansvar att förebygga en konflikt?  

 Vem/vilka har ansvar att åtgärda en konflikt? 

Ordet konflikt används för att beteckna det som uppstår då mobbning/kränkningar inträffar. 

Bearbetningen, som skedde med hjälp av ovanstående frågor, ämnade upptäcka mönster för att 

finna olika rådande diskurser. Inom diskurserna söktes så kallade idealtyper, där olika uppfatt-

ningar och idéer inom diskursen representeras. Uttalanden som liknade varandra placerades 

tillsammans. Analysen görs också genom att studera ordval (vokabulär) och säkerhet i utsagor 
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när detta har bedömts ha avgörande betydelse för tolkningarna av uttalandena. Denna del av 

analysen tillhör den första dimensionen, textanalysen, i Faircloughs tredimensionella modell. 

De olika diskurserna av uttalanden i undersökningstexterna skapas både av texterna och av oss 

som undersökare av texterna. ”Den forskning som produceras är medproducent till diskursen 

samt en produkt av diskurs; forskningen skrivs inom ramen av vad diskursen reglerar som möj-

ligt, samtidigt som den deltar i att forma sanningar om vad som är möjligt.” (Bolander & Fejes, 

2009: 85). Då skapandet av diskurser och idealtyper görs genom analysarbete går det inte att 

särskilja resultat från analys på ett tydligt sätt. Den inledande delen under resultatkapitlet funge-

rar därför som en inledande förklaring till och sammanfattning av analysdelarna. 

Analys av den diskursiva praktiken 
Den andra dimensionen i Faircloughs modell är en analys av den diskursiva praktiken. Denna 

dimension handlar övergripande om hur texten produceras, distribueras och konsumeras. I 

denna studie har vi valt att fokusera på intertextualiteten mellan texterna från de olika arenorna. 

Intertextualitet grundas på idén att ”diskursen existerar bortom den nivå där varje specifik dis-

kursiv företeelse som analysen är inriktad på återfinns” (Byman 2012: 485). Texter återspeglar 

med andra ord saker som redan har sagts i andra texter och det som undersöks är kopplingarna 

mellan dessa. Mer specifik innebär detta i denna undersökning att det undersöks om det finns 

någon intertextuell kedja mellan texterna. Även eventuell brist på intertextualitet är intressant att 

analysera då det borde finnas sådana kopplingar mellan åtminstone några av de undersökta tex-

terna. Detta analysarbete blir således en slags jämförande analys. Dessutom görs i denna analys 

också en direkt jämförelse mellan arenornas diskurser och idealtyper. 

Analys av den sociala praktiken 
I diskussionen utgår vi ifrån de mönster, d.v.s. de diskurser, som blivit synliga i analysen. Enligt 

ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv påverkar och påverkas diskurserna som framkommer i 

de olika undersökningstexterna av samhälleliga faktorer. Därför bör diskurserna sättas in i ett 

större institutionellt och samhälleligt perspektiv, i den tredimensionella modellen kallat den 

sociala praktiken.  

Den sociala praktiken utgår ifrån de textuella och diskursiva analyserna och är enligt Fairclough 

(1995: 98) avsedd att ge förklaringar. Dessutom undersöks ”huruvida den diskursiva praktiken 

återger eller omstrukturerar den existerande diskursordningen samt vilka konsekvenser det har 

för den bredare sociala praktiken” (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 75). För att kunna ana-

lysera den sociala praktiken, som har både diskursiva och icke-diskursiva element, räcker inte 

data/empirin till. För att kunna analysera denna dimension har därför Margareta Normells bok 

Från lydnad till ansvar: Kunskapssyn, känslor och relationer i skolan (2008) använts. I diskuss-

ionskapitlet sätts dessutom analyserna i relation till tidigare forskning och det teoretiska per-

spektivet. 

Tillförlitlighetsfrågor 

”Allt material inom diskursanalysen ses som språkliga utsagor som beskriver en verklighet.” 

(Bolander & Fejes 2009: 85). Transkriberingarna av samtalen, den tryckta texten i styrdoku-

menten och forskningen är alltså texter som beskriver verkligheten. Texterna för fram ett san-

ningsanspråk på verkligheten. ”Genom att all text har sanningsanspråk finns det ingen text som 

ger en mer äkta bild av verkligheten än någon annan […]. En statlig utredning är inte mer äkta 

eller viktigare än en intervjuutskrift när forskaren ska välja sitt material.” (Ibid.). Diskursanalys 
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pekar på hur språket skapar bilder av verkligheten. I vår diskursanalys är det alltså hur t.ex. 

lärarvikariernas tal om fenomenet mobbning/kränkningar skapar bilder hos oss som lyssnar. Vår 

analys blir av bilden som vi får genom det språk som används.  

I likhet med diskursanalysens grundidéer om att det inte finns en fast sanning och given verk-

lighet går det inte heller att säga att en viss tolkning av vårt material är mer rätt än en annan. En 

tolkning kan alltid göras annorlunda av någon annan. Därför är det viktigt att särskilja vad för-

fattaren verkligen säger och hur man själv tolkar det (d.v.s. hur man själv uppfattar citatet) så att 

det blir tydligt vem som tycker och skriver vad. Det är en omöjlighet att täcka in alla möjliga 

tolkningar och de som finns med i undersökningen är således ett subjektivt urval.  

Kategoriseringarna av de olika uttalandena i undersökningstexterna, d.v.s. skapandet av diskur-

serna och idealtyperna, är skapade av oss som gör denna studie. Detta får betydelse för resulta-

tet, eftersom uttalanden inte bara väljs in utan även väljs bort när en kategorisering görs. Ett 

problem med den diskursanalytiska metoden är att det kan vara komplicerat att särskilja det 

diskursiva från det icke-diskursiva fältet, vilket diskursanalysen inte har någon direkt lösning på 

(Bergström & Boréus 2005: 256‒258). Vid en annan kategoriseringsmetod hade utfallet av rå-

dande diskurser alltså kunnat komma att se annorlunda ut. Studien anger sig inte för att vara 

heltäckande, utan de valda aspekterna har valts efter studiens intresse, syfte och frågeställningar.  

För att en kritisk diskursanalys ska bli just kritisk krävs att undersökarna rannsakar sig själva, 

har distans till det data de samlar in och att data bäddas in i det sociala sammanhanget (Wodak, 

2001: 9). För att skapa bästa förutsättningar för distans till informanterna, bad vi lärarförmed-

lingsföretagen att själva utse sina lärarvikarier för seminarierna. Då minskar risken att vi skulle 

känna lärarvikarierna. Under fokusgruppssamtalen användes som sagt olika frågor för att öppna 

upp samtalet samt då samtalet dog ut. Dessa frågor formulerades som öppna frågor för att 

minska seminarieledarnas påverkan på svaren.  

Forskaren är inte fristående från diskursen, utan är ett subjekt bland andra inom ramen för dis-

kursen. ”Den forskning som produceras är medproducent till diskursen samt en produkt av dis-

kurs; forskningen skrivs inom ramen av vad diskursen reglerar som möjligt, samtidigt som den 

deltar i att forma sanningar om vad som är möjligt. Frågan om hur forskaren påverkar det som 

beforskas blir då omöjlig att besvara” (Bolander & Fejes, 2009:85)  

Etiska aspekter  

Att spela in seminariedeltagare med bandspelare och sedan låta granska dem väcker många 

frågor av etisk natur. I fokus för denna studie står hur lärarvikarierna använder språket. Som 

beskrivits ovan kom inspelningarna att transkriberas, vilket innebär att alla betydelsebärande 

yttringar beskrivs i text som kodas och anlyseras för att sedan sättas in i ett större sammanhang.  

De etiska aspekterna är extra viktiga i denna studie eftersom kränkningar och mobbning berör 

personliga erfarenheter som kan vara känsliga. Författaren Pål Repstad omnämner följande tre 

etikregler som han menar bör efterföljas när man genomför en studie: 

 Information (personer som deltar i ett forskningsprojekt ska känna till undersökningens 

syfte och vilka moment som ingår samt att deras medverkan är frivillig).  

 Konfidentialitet (uppgifter om en person som deltar i en undersökning ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett betryggande sätt).  

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=G%F6ran%20Bergstr%F6m
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Kristina%20Bor%E9us
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 Nyttjande (de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet).  

(Repstad 2007: 90) 

När det gäller informationsregeln fick seminariedeltagarna information om oss som genomför 

undersökningen, undersökningens syfte och ansats och hur resultatet ska offentliggöras innan 

seminarierna påbörjades. De fick också information om att samtalet skulle spelas in och vad det 

inspelade materialet skulle användas till. Det poängterades också att intresset ligger i att analy-

sera hur de som grupp pratar om fenomenet mobbning och inte vad eller hur en enskild individ 

uttalar sig. Dessutom understöks det att det som sägs inte ska värderas och bedömas utan endast 

analyseras. Seminariedeltagarna fick också information om att det inspelade materialet och tran-

skriberingen kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet samt endast användas 

för forskningsändamålet. Seminariedeltagarnas namn finns inte sparat så att de kan kopplas ihop 

med vare sig inspelning eller transkribering.  

Även då seminariedeltagarna fått denna information finns en risk för att de inte till fullo förstår 

vad deras deltagande betyder. Eva Berglund (2011: 14) lyfter fram denna aspekt och menar 

vidare att man skall tänka på att personen man frågar kan vara i någon typ av beroendeställning 

eller att personerna kan ha nedsatta funktionsförmågor. Den information som getts är dock så 

fullständig som vi ansett möjligt. Ifall man inte informerar undersökningsdeltagarna ordentligt 

är risken stor att de missuppfattar och känner sig utnyttjade och kränkta. Det är också viktigt att 

kritiskt förhålla sig till sina resultat då kvalitativa undersökningar, som denna studie, baseras på 

undersökarnas subjektiva tolkningar.  
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Kapitel 4 Resultat  

I en första fas i analysarbetet granskades uttalandena inom de tre arenorna och dessa sorterades 

sedan i följande idealtyper: Läraren utsätter/har makten i konflikten, Eleven utsätter/har makten 

i konflikten, Läraren är den utsatta för konflikten, Eleven är den utsatta för konflikten, Konflik-

tens utomstående parter är upphov till konflikten, Samhället har ansvar att förebygga, Huvud-

männen har ansvar att förebygga, Rektorn har ansvar att förebygga, Lärare har ansvar att fö-

rebygga, Övrig skolpersonal har ansvar att förebygga, Föräldrarna har ansvar att förebygga, 

Eleverna har ansvar att förebygga, Den utsatta har ansvar att åtgärda, Den som utsätter har 

ansvar att åtgärda, och Konfliktens utomstående parter har ansvar att åtgärda.  

Vissa idealtyper har dessutom specificerats gällande vem/vilka som uttalandena rör. Dessa spe-

cificeringar har benämnts Samhället, Huvudmännen, Rektorn, Lärare/-n, Övrig skolpersonal, 

Föräldrarna och Eleven/Eleverna. Detta för att strukturera upp analysen på ett mer överskådligt 

sätt. Vissa idealtyper som konstruerades i en diskurs antogs i den första fasen kunna finnas även 

i andra diskurser. Det visade sig dock inte alltid vara fallet. Detta kommer att diskuteras i dis-

kussionskapitlet.  

Idealtyperna som upptäcktes sammanfogades efter likartade egenskaper och skapade diskurser-

na ”mobbningsfenomenets grund och uppkomstmekanismer”, ”förebyggande arbete” och ”kon-

fliktslösningsåtgärder”. Dessa kategorier har i arenorna uttryckts som tre starkt åtskiljda sätta att 

tala om mobbning/kränkningar.  

Mobbningsfenomenets grund och uppkomstmekanismer:  
I denna diskurs placerades uttalanden som handlar om orsaker till att mobbning/kränkningar 

sker och vem/vilka som uttrycks vara upphovsman till handlingarna, d.v.s. vem/vilka som skap-

ar uppkomsten av konflikten. Både den utsatta och den som utsätter uttrycks kunna vara upp-

hovsmän. När det gäller den/de som utsätter någon annan för konflikten tillskrivs denna/dem en 

makt över situationen. Därför benämns idealtyperna om de som utsätter även som att de har 

makten i konflikten. Vid analysarbetet användes hjälpfrågor och de som besvarades under denna 

diskurs är följande: Vem/vilka utsätter/har makten i konflikten? Vem/vilka är upphovet till kon-

flikten? Vem/vilka är det som blir utsatt/utsatta för konflikten? 

Förebyggande arbete: 
I denna diskurs placerades uttalanden som handlar om vem/vilka som har ansvar att förebygga 

konflikter i form av mobbning/kränkningar. Med förebyggande menas sådana handlingar som 

avser att se till att mobbning/kränkningar inte uppkommer. I denna diskurs har sex stycken olika 

idealtyper kunnat upptäckas och dessutom finns en möjlig idealtyp som inte har kunnat påträf-

fas. Vid analysarbetet användes hjälpfrågor och den som besvarades under denna diskurs är 

följande: Vem/vilka har ansvar att förebygga en konflikt? 

Konfliktslösningsåtgärder: 
I denna diskurs placerades uttalanden som handlar om vem/vilka som har ansvaret att åtgärda 

konflikter i form av mobbning/kränkningar. Både den som utsätter och den som är utsatt ut-

trycks inom arenorna ansvaret att åtgärda. Dessutom hittades idealtyper om att utomstående 
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parter i konflikten kan hållas anvariga. Vid analysarbetet användes hjälpfrågor och den som 

besvarades under denna diskurs är följande: Vem/vilka har ansvar att åtgärda en konflikt? 

Sammanfattningsvis har tre diskurser upptäckts och under dessa har 15 idealtyper formulerats. 

Dessutom har vissa idealtyper specificerats när det gäller vem/vilka som uttalandena rör, vilket 

resulterade i sju olika kategorier. 

Beskrivning av data/empiri 

Texterna i läroplanerna (Skolverket 2011a och Skolverket 2011b) och skollagen (Svensk för-

fattningssamling 2010) är politiskt överenskomna och bearbetade och dessa styrdokument har 

därmed det som Fairclough (1995) kallar för det dominerande maktinnehavet över forskningen 

och lärarvikarierna. Textens karaktär speglar denna position då fenomenet mobbning/kränkning-

ar beskrivs i generella drag, där verken elever eller lärare pekas ut som de som kan utsätta eller 

vara utsatta. Däremot omtalas det i skollagen att elever är de som är de utsatta när mobbning/ 

kränkningar sker: ”Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn 

och elever.” (Svensk författningssamling 2010: 23). I styrdokumenten framkommer att alla de 

som är aktiva inom skolan som institution har ett ansvar att jobba med förebyggande åtgärder. 

Det är också dessa människor som ges ansvaret att åtgärda redan uppkomna konflikter. Läropla-

nerna och skollagen använder aldrig order mobbning utan benämningen är allra oftast kränk-

ning, men bland används även ord såsom diskriminering (se t.ex. Skolverket 2011a: 12). Det 

talas inte om makt eller maktförhållanden explicit i dessa texter. 

I forskningen (Marklund 2007 och Forsman 2003) används framförallt ordet mobbning när fe-

nomenet mobbning/kränkningar omtalas. Ordet kränkningar används också, speciellt när reso-

nemangen är kopplade till styrdokumenten. I båda avhandlingarna utgår de ifrån att mobb-

ning/kränkningar är något som sker mellan elever. Endast i undantagsfall beskrivs fall där 

mobbning/kränkningar sker mellan lärare och elever. I forskningen talas det mycket om maktre-

lationer i samband med konflikter i form av mobbning/kränkningar. Dessa maktrelationer foku-

serar allra oftast på den maktobalans som uppstår mellan elever när mobbning/kränkningar sker. 

I till skillnad från styrdokumenten talas det inte om elevers ansvar att jobba med förebyggande 

åtgärder mot mobbning/kränkningar. Däremot tas föräldrarnas ansvar upp på forskningsarenan.  

Lärarvikariernas utsagor om fenomenet mobbning/kränkningar skiljer sig från styrdokumenten 

och forskningen på så sätt att den transkriberade texten inte har skapats i en process med bear-

betning av texten såsom de två övriga texterna har. Detta går att urskilja i de yttranden som 

gjorts under fokusgruppssamtalen då de präglas av en större osäkerhet i utsagorna. Under sam-

talen med lärarvikarierna används främst ordet mobbning för att beskriva det som lästs i fallbe-

skrivningarna. I undantagsfall används ord som kränkningar och diskriminering. Lärarvikarierna 

talar om mobbning/kränkningar som sker både mellan lärare och elever och elever emellan. När 

det talas om fall ett rör sig samtalen främst kring lärare som mobbas/kränks av elever, men 

emellanåt glider samtalet in på elever som utsätter andra elever. När lärarvikarierna sedan talar 

om fall två rör sig uttalandena mestadels kring elever som utsätts för mobbning/kränkningar av 

lärare. Under denna del av samtalet kommer flera uttalanden om elever som mobbar/kränker 

andra elever upp än under den första delen av samtalet. De maktperspektiv som uttalas under 

samtalen rör både utsättande lärares makt över elever som utsätts och elevers makt över lärare 

som utsätts för mobbning/kränkningar.  
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Textanalys av data/empiri 

Läroplaner och skollag 

Mobbningsfenomenets grund och uppkomstmekanismer 

Eleven är den utsatta för konflikten 
I skollagens 6:e kapitel ”Åtgärder mot kränkande behandling” uttrycks explicit att avsnittet 

handlar om att åtgärder mot konflikter är till för eleverna och barnen; ”Detta kapitel har till än-

damål att motverka kränkande behandling av barn och elever.” (Svensk författningssamling 

2010: 23). Det som implicit uttrycks torde alltså bli att det är elever och barn som är de som är 

utsatta för de kränkande behandlingar som ska åtgärdas. Ett helt kapitel behandlar alltså endast 

åtgärder mot kränkande behandlingar där elever är de utsatta. På flera ställen i skollagen går det 

att utläsa att elever är de som ska skyddas och därmed är de som är utsatta. Ett exempel är para-

graf 6 i kapitel 5: ”Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är 

befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero […]” (Svensk författningssamling 

2010: 18).  

Även i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner kan det uttolkas som att det finns uttryck 

för att det är elever som är de som utsätts för konflikter eftersom det är just elever som ska få 

hjälp. Detta kan illustreras genom följande exempel som återfinns under rubriken ”Alla som 

arbetar i skolan ska”: uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd […] 

(Skolverket 2011b: 10, se även Skolverket 2011a: 14). 

Ovanstående resonemang utesluter dock inte på något vis att andra personer än barn och elever 

också kan vara den utsatta i konflikter och att åtgärder ska vidtas även då. I skollagen står t.ex. 

också att ”var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” (Svensk författningssamling 2010: 2). I 

citatet och i övrig text i skollagen står inget om att andra personer än elever kan var utsatta i en 

konflikt. Det är dock möjligt att utläsa ovanstående citat på det viset att t.ex. lärare kan var den 

utsatta eftersom det handlar om ”alla former av kränkande behandling”. 

Förebyggande arbete 

Huvudmännen har ansvar att förebygga 
I skollagen finns ett mycket tydligt ansvarstillskrivande till huvudmannen när det gäller att mot-

verka och förebygga kränkningar/mobbning. I Skollagens sjätte kapitel står att: ”Huvudmannen 

ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 

motverka kränkande behandling av barn och elever.” (Svensk författningssamling 2010: 24). 

Närmare föreskrifter om detta finns i paragraferna 7 och 8: 

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra 

att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att på-

börjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 

åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

(Svensk författningssamling 2010: 24) 
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Huvudmannens ansvar skulle kunna sammanfattas handla om att se till att skolorna tar sitt an-

svar att förebygga konflikter i form av kränkningar/mobbning. Huvudmannen har alltså det 

övergripande ansvaret att se till att sådana behandlingar inte ska ske. 

I läroplanerna står det inte uttryckligen att huvudmännen har något som kan tolkas som ansvar 

att förebygga konflikter i form av mobbning och kränkningar.  Där finns däremot många me-

ningar som tolkas handla om ansvar att förebygga som börjar med ”Skolans mål är att varje 

elev” (Skolverket 2011a:12 och Skolverket 2011b:11). Det är möjligt att tolka att huvudmän har 

ett ansvar att eleverna ska nå dessa mål, men så tolkas det inte här i denna undersökning ef-

tersom läroplanerna inte anses vända sig till huvudmännen utan till de som är aktiva i institut-

ionen skolan. En analys av dessa meningar kommer att göras under andra idealtyper som rör 

skolpersonals ansvar att förebygga. 

Rektorn har ansvar att förebygga 

I skollagen och läroplanerna nämns inte rektorn specifikt när det kommer till meningar som 

tolkats handla om ansvar att förebygga. Rektorn anses dock utan tvekan tillhöra ”Alla som arbe-

tar i skolan”, och ”Var och en som verkar inom utbildningen/skolan” som många meningar i 

styrdokumenten börjar med. Återkommande formuleringar handlar även om att skolan och ut-

bildningen ska gestalta, förmedla och förankra ditten och datten. Eftersom rektorn tillhör skolan 

har även dessa meningar tolkats ha med rektorns ansvar att göra. De meningar som nedan 

kommer att analyseras gäller även idealtyperna ”Lärare har ansvar att förebygga” och ”Övrig 

skolpersonal har ansvar att förebygga” och i dessa diskurser kommer det att hänvisas tillbaka till 

nedanstående. Nu till meningarna som har tolkats beröra förebyggande av konflikter i form av 

kränkningar/mobbning. 

Till att börja med står det i skollagen att: ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja 

de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” (Svensk 

författningssamling 2010:2, se även sid. 23). Att främja och motverka tolkas handla om att före-

bygga att dessa mänskliga rättigheter aktas och att kränkande behandlingar skys. Med mänsk-

liga rättigheter tolkas det i enighet med gymnasieskolans läroplan menas; ”människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt so-

lidaritet mellan människor.” Skolverket 2011b: 11, se även Skolverket 2011a:7 för en mycket 

snarlik formulering). Dessa rättigheter tolkas vara motsasen till kränkningar/mobbning och om 

de ska motverkas, förebyggs då alltså att sådan a typer av konflikter ska uppstå. Detta finns 

också nedskrivet i läroplanerna på flera ställen, t.ex.: ”Alla som arbetar i skolan ska aktivt mot-

verka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper”(Skolverket 2011a: 

12) , ”Alla som arbetar i skolan ska […] aktivt främja likabehandling av individer och grupper” 

(Skolverket 2011b:12, se även Skolverket 2011a: 12) och  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (Skolverket 2011b: 5)  

En mycket lik mening finns även i grundskolans läroplan (Skolverket 2011a: 7). Dessa värden 

ska enligt grundskolan läroplan uppfyllas genom ”individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande.” (Skolverket 2011a: 7). 

Andra saker som ska främjas är ”aktning för varje människas egenvärde”, ”respekt för vår ge-

mensamma miljö” (Skolverket 2011a:7 och Skolverket 2011b: 5), ”elevernas förmåga och vilja 
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till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Skolverket 

2011a: 15, se även Skolverket 2011b: 13). Anledningen till att dessa meningar hamnat under 

denna idealtyp är att en människas egenvärde inte anses aktas om en kränkning/mobbning sker 

mot denne och likaså anses att skolmiljön inte kan respekteras och anses vara god om en kränk-

ning/mobbning sker. Om dessa saker främjas innebär det enligt denna tolkning att ett förebyg-

gande arbete mot mobbning/kränkningar görs. 

Alla som arbetar i skolan ska också ”visa respekt för den enskilda individen”, ”medverka till att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 

den närmaste gruppen” och ”verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt 

land” (Skolverket 2011a: 12 och Skolverket 2011b: 12). Precis som i tidigare resonemang anses 

dessa aspekter vara förebyggande eftersom de är värden som anses gå stick i stäv med kränk-

ningar/mobbning. 

I gymnasieskolans läroplan (2011b: 11) och i grundskolans läroplan (2011a: 12) finns ett flertal 

meningar som börjar med ”Skolans mål är att varje elev” följt av värden som nämnts i tidigare 

citat. Eftersom skolans personal har ansvar att se till att eleverna uppnår dessa mål, tolkas dessa 

meningar som att de har ansvar att förebygga att eleverna genom okunskap ska bryta mot dessa 

värden genom att till exempel kränka/mobba andra personer.  

Läraren har ansvar att förebygga 
Precis som rektorn tillhör lärare ”Alla som arbetar i skolan”, och ”Var och en som verkar inom 

utbildningen/skolan”. Lärarna måste också räknas in som de som ska förverkliga det som skolan 

och utbildningen enligt skollag och läroplaner ska gestalta, förmedla och förankra. Analys av 

dessa meningar har gjorts under förgående idealtyp ”Rektor har ansvar att förebygga” så under 

denna idealtyp kommer endas sådant ansvar som specifik tilldelas läraren analyseras. I skolla-

gen görs inga sådana specifika hänvisningar. Det görs det däremot i läroplanerna, t.ex.: ”Läraren 

ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att fö-

rebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” (Skolverket 

2011a: 13) och ”Läraren ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron 

i den egna gruppen” (Skolverket 2011a: 13, se även Skolverket 2011b: 12). Det första citatet 

tycks så självklart höra hemma i denna idealtyp att det inte behöver förklaras närmare. Det 

andra har satts in i denna idealtyp eftersom regler för arbetet och samvaron ansas vara sätt att 

klargöra hur man ska bete sig på skolan och i detta borde det rimligtvis ingå att inte 

kränka/mobba andra  

Andra förebyggande åtgärder som lärare ska se till att göra är t.ex. att ”klargöra och med elever-

na diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga hand-

landet” (Skolverket 2011a: 12). I Gymnasieskolans läroplan utvecklas detta stycke: 

Läraren ska […] klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de 

mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan 

dessa värden och rättigheter och faktiska händelser (Skolverket 2011b: 12‒13)  

Dessa värden ska som tidigare visat alla inom skolan jobba för (se ovanstående idealtyp), men 

ändå hänvisar man alltså till att läraren specifikt ska jobba för dessa. Troligtvis görs detta för att 

tydliggöra hur läraren ska implementera detta. Det får, medvetet genomtänkt eller ej, också 

konsekvensen att dessa värden förstärks och kan tolkas framhållas extra mycket. Skillnaden i 

grundskolans och gymnasieskolans läroplaner beror troligtvis på högre krav ställs på vad ele-

verna ska kunna i gymnasiet än i grundskolan. 
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Övrig skolpersonal har ansvar att förebygga 
Under denna idealtyp hamnar alla meningar som börjar med ”Alla som arbetar i skolan”, och 

”Var och en som verkar inom utbildningen/skolan”. Dessutom kan övrig personal räknas in som 

de som ska förverkliga det som skolan och utbildningen enligt skollag och läroplaner ska ge-

stalta, förmedla och förankra. Analys av dessa meningar finns under idealtypen ”Rektor har 

ansvar att förebygga”. Ingen annan skolpersonal än lärare benämns specifik ha ansvar att före-

bygga konflikter i form av mobbning och kränkningar. 

Elever har ansvar att förebygga 
Många satser i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan börjar som sagt med: ”Alla 

som arbetar i skolan ska” eller ”Var och en som verkar inom skolan ska”. Dessa fraser skulle 

kunna tolkas på två olika sätt. Det ena sättet att se saken på är att det endast gäller alla som är 

anställda inom skolan, d.v.s. de vuxna som jobbar på skolan. Det andra sättet är att de som ver-

kar och arbetar i skolan verkligen innefattar alla som är aktiva inom instansen, d.v.s. rektor, 

lärare, annan personal och elever. Eleverna är inte anställda på skolan och det skulle därför 

kunna tolkas som att de inte jobbar eller verkar på skolan. Skolan skulle dock även kunna ses 

om elevernas arbetsplats och att eleverna därför jobbar och verkar i skolan. Följande citat ur 

läroplanen för gymnasieskolan tyder på att det skulle kunna vara på det första sättet som det 

dokumentet ska förstås:  

Alla som arbetar i skolan ska […] gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kultu-

rella och fysiska skolmiljön (Skolverket 2011b: 13) 

Alla som arbetar i skolan ska […] i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta 

grupper både i och utanför vårt land (Skolverket 2011b: 12) 

Dessa meningar är exempel på där de som arbetar i skolan och eleverna skiljs åt, vilket måste 

förstås som att de som verkar och arbetar inom skolan i dessa fall är de anställda vuxna, inte 

eleverna. Det innebär dock inte att detta är gällande för alla meningar som har öppningsfraserna 

enligt ovan. Dock kan dessa meningar ses som en indikator på att så är fallet. Det finns också 

meningar i gymnasieskolans läroplan som gör skillnad mellan specifika parter av skolans perso-

nal och eleverna när det gäller förebyggandeansvar. Till exempel: ”Läraren ska […] öppet redo-

visa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställ-

ningar samt konsekvenserna av dessa” (Skolverket 2011b: 12).  

Citaten som tar upp elevernas ansvar att förebygga uppkomsten av konflikter är tre bland flera, 

men de är sammantaget färre till antalet än de som inte nämner skillnaden mellan skolpersonals 

och elevers ansvar. I grundskolans läroplan finns inte indikatorn på att eleverna inte ses som de 

som ”verkar” eller ”arbetar”. Motsvarande meningar till de två förstnämnda citaten ur gymna-

sieskolans läroplan lyder som följande i grundskolans läroplan: 

Alla som arbetar i skolan ska […] främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 

över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön (Skolverket 2011a: 15) 

Alla som arbetar i skolan ska […] i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet 

mellan människor (Skolverket 2011a: 12) 

Här finns alltså inte elevernas eget ansvar nedskrivet på samma sätt. Eventuellt finns en skillnad 

mellan hur man som läsare av läroplanerna ska se på elevernas ansvar i grundskolan och gym-

nasiet. Det är inte orimligt att tro att de som författat läroplanerna ville lägga ett större ansvar 

hos gymnasieskolans elever än hos grundskolans då de är äldre och gått längre tid i skolan. 
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Om läroplanerna syftar på de anställda när det står om de som ”verkar” och ”arbetar” i skolan 

får det konsekvensen att det uttryckta ansvaret läggs hos dem och inte hos eleverna. Därmed 

skulle slutsatsen bli att idealtypen om att eleverna har ansvar att förebygga konflikter inte är 

speciellt framträdande i läroplanerna. Om läroplanerna syftar på alla som befinner sig i skolan 

blir läget ett helt annat och det skulle resultera i att eleverna har samma ansvar att förebygga 

konflikter som de som av författarna kallas övrig skolpersonal. Se idealtypen ”Övrig skolperso-

nal har ansvar att förebygga” för analysen av sådana skrivelser i läroplanerna. 

I både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner finns också avsnitt som handlar om mål 

som varje elev ska uppnå följt av kunskaper och färdigheter som eleverna ska kunna. T.ex. är 

skolans mål att varje elev:  

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen (Skolverket 2011a: 12 och Skolverket 2011b: 11) 

kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia (Skolverket 2011a: 14 och Skolverket 2011b: 11) 

Tolkningen av dessa satser är att skolan har ansvar att se till att eleverna uppnår dessa mål, men 

också att eleverna har ansvar uppnå dem.
7
 Skolan måste ses som att de har det största ansvaret, 

men för att ett mål ska kunna uppnås måste en ömsesidig ansträngning göras och då måste ele-

verna anses ha ett visst ansvar till att lära sig. Det eleverna enligt denna tolkning i så fall har 

ansvar att lära sig för att konflikter ska kunna förebyggas är i citaten att kunna leva sig in i andra 

människors situationer, agera efter vad man tror att den andra skulle må bäst utav och att re-

spektera andra människor även om de är olika en själv. Dessa lärdomar måste ses som mycket 

viktiga förutsättningar för att mobbning och kränkningar inte ska uppstå. 

Konfliktslösningsåtgärder 

Konfliktens utomstående parter har ansvar att åtgärda 
Huvudmännen  

I skollagen framgår det mycket tydligt att huvudmän har ansvar att vidta åtgärder. Kapitel sex i 

lagen har rubriken ”Åtgärder mot kränkande behandling” och därunder står att; ”Huvudmannen 

ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i 

tjänsten eller inom ramen för uppdraget.” och att; ” Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 

utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.” (Svensk 

författningssamling 2010: 23 och 24). Dessa citat tolkas som att huvudmän har ansvar att åt-

gärda uppkomna konflikter i form av kränkningar/mobbning genom att se till att andra tar sitt 

ansvar i frågan och genom att själva vidta åtgärder. Dessa åtgärder som kan behöva tas tolkas 

som åtgärder mot skolans sätt att hantera sådana problem. Det tolkas alltså inte som att huvud-

mannen har ansvar att åtgärda enskilda fall av kränkningar/mobbning utan det är skolans ansvar. 

Rektorn 

Rektorns ansvar att åtgärda riktas uppåt mot huvudmannen, genom att rektorn måste anmäla till 

huvudmannen. Detta står i skollagen: ”En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett 

barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksam-

                                                      

7 För flera liknande meningar se Skolverket 2011a: 12‒14 och Skolverket 2011b: 11. 
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heten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.” (Svensk författningssamling 2010: 24). 

Rektorns ansvar tar dock inte slut där utan: 

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att 

tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ord-

ningsstörande uppträdande. Enligt de förutsättningar som följer av 7–23 §§ får det beslutas 

om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, 

avstängning och omhändertagande av föremål. 

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till 

sitt syfte och övriga omständigheter.  

(Svensk författningssamling 2010: 18) 

Värt att notera är att ordet får används. Det står alltså inte ska, måste eller liknande. Tolkningen 

av detta är att rektorn således får vidta dessa åtgärder men inte att han/hon måste göra det. Detta 

känns som en ovanligt otydlig formulering för att vara en lag. Denna tolkning gäller förstås 

även lärares ansvar. Det står inte heller vem som måste ta ansvaret om inte rektorn eller lärare 

tar det. Frågan är om ingen måste ta ansvaret att åtgärda? En uttolkning enligt detta sätt skulle i 

så fall kunna f å allvarliga konsekvenser för hur fall av kränkningar/mobbning behandlas. 

I läroplanerna finns dock inte denna otydlighet utan ord som ska och måste används. Följande 

citat är exempel ur läroplanerna: ”Alla som arbetar i skolan ska […] uppmärksamma och stödja 

elever som är i behov av särskilt stöd” (Skolverket 2011b: 10, se även Skolverket 2011a: 14), 

”intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket 

2011a: 7 och Skolverket 2011b:5) och ”Alla tendenser till diskriminering eller kränkande be-

handling ska aktivt motverkas.” (Skolverket 2011b: 5).  Rektorn räknas som tidigare i analysen 

som en av alla de som arbetar i skolan och när det gäller det andra och tredje citatet återfinns de 

under avsnitten om skolans värdegrund och uppgifter/uppdrag och rektorn är ju aktiv i skolan 

och räknas därför ha detta ansvar. Intolerans tolkas i det här sammanhanget handla om när nå-

gon blivit utsatt för en kränkande behandling eller mobbning. När det gäller det första citatet har 

det tolkats kunna placeras under denna idealtyp eftersom elever som blivit utsatta för kränk-

ningar/mobbning skulle kunna anses ha ett särskilt behov av särskilt stöd för att kunna klara av 

sin studiegång. I denna tolkning ligger ett förutsättande att kränkningar/mobbning är någonting 

jobbigt för den som utsätts. Ett kanske inte oproblematiskt förutsättande. 

Läraren 

I ovanstående specificering av denna idealtyp analyserades ett utdrag ur skollagen när det gäller 

rektorns och lärares ansvar att vidta åtgärder. För att inte upprepa samma analys igen hänvisas 

till förgående specificering om rektorns ansvar att åtgärda. I den analysen kom det fram att det 

kan tolkas som att ingen har ansvar att vidta aktiva åtgärder. I skollagen står också att:  

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 

att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. (Svensk författningssamling 2010: 24). 

Tolkningen av skollagen totalt blir att lärare inte har ett givet ansvar att åtgärda konflikter i form 

av kränkningar/mobbning förutom när det gäller att anmäla det till rektorn. Och rektorns ansvar 

har som sagt kunnat tolkas som att han/hon inte måste, men får agera mot sådana problem. 

I förgående specificering görs också en analys av meningar ur läroplanerna som handlar om 

skolans ansvar som alla som jobbar i skolan har. Förutom dessa ansvar ges läraren ytterligare 
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ansvar i läroplanerna. Det står t.ex. i gymnasieskolans läroplan att läraren ska ”stimulera, hand-

leda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter” (Skolverket 2011b: 10). En 

mycket snarlik formulering återfinns även i grundskolans läroplan (Skolverket 2011a: 14). Ele-

ver som kränker/mobbar och som kränks/mobbas skulle definitivt kunna kallas vara i svårighet-

er. Att läraren ska genomföra ovanstående handlingar ses som åtgärder mot konflikten. Därför 

tolkas det som att denna mening hamnar under denna idealtyp. 

I grundskolans läroplan tas även lärarens ansvar att ”hålla sig informerad om den enskilda ele-

vens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet” och att ”samverka med och 

fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling” 

(Skolverket 2011a: 16). Dessa aspekter ses i denna undersökning som viktiga för att läraren ska 

kunna vidta åtgärder såsom att informera föräldrarna. Dessa åtgärder kanske inte stoppar kränk-

ningar/mobbning som uppstått men kan ses som en förutsättning för att stoppande åtgärder ska 

kunna vidtas. 

Övrig skolpersonal  

Det nämns inte någon annan skolpersonal än rektor och lärare i skollagen eller läroplanerna, 

men sådan personal kan tolkas tillskrivas ansvar i meningar som handlar om skolan i allmänhet 

och om alla som verkar i skolan. Se specificeringen ”Rektor” under denna idealtyp för analys.  

Eleverna  

Elevers ansvar att åtgärda nämns inte i skollagen eller läroplanerna, men de kan tolkas tillskri-

vas ansvar i meningar som handlar om skolan i allmänhet och om alla som arbetar i skolan. 

Eleverna är ju också verksamma i skolan och det är även deras arbetsplats. Se specificeringen 

”Rektor” under denna idealtyp för analys av meningar där elever skulle kunna vara ansvariga. 

Forskning 

Mobbningsfenomenets grund och uppkomstmekanismer 

Läraren utsätter/har makten i konflikten   
I Marklunds avhandling skildras att konflikter mellan vuxna på skolan och elever inträffar på grund 

av maktobalans.  Marklund säger att ”en del konflikter förekommer mellan elever och de vuxna 

på skolan – en sorts konflikter med en tydlig maktobalans.” (Marklund 2007: 177). Formule-

ringen kan läsas som att det uppstår en konflikt mellan elev och lärare då makten inte är jäm-

ställd emellan dem. Citatet antyder inte om det är eleven eller läraren som utövar makten i kon-

flikten. Därför kan man intolka att det skulle kunna syfta på både elev och lärare.  

Eleven utsätter/har makten i konflikten 
I ovanstående idealtyp ”Läraren utsätter/har makten i konflikten” analyseras ett uttalande som 

skulle kunna placeras under även denna idealtyp. I forskningen talas det förutom i vissa undan-

tag alltid om elever som mobbar/kränker andra elever. Att det är eleverna som utsätter/har mak-

ten i konflikter är därför givet och ingenting som förtydligas i uttalanden. Det har därför varit 

svårt att hitta citat som på ett tydligt sätt visar på denna idealtyp. Som ett exempel på detta kan 

man i Forsman läsa att den mobbade i sin tur kan ge sig på ”andra, svagare elever” (2003: 180). 

Formuleringen visar på att den som ger sig på också är en elev. Utifrån detta skulle man således 

kunna tolka att upphovet till konflikten beror på eleven som utsätter makten.  
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Läraren är den utsatta för konflikten  
Marklund säger att ”i skolansvarslagen finns inget förbud för barn och unga att trakassera och 

diskriminera varandra eller de vuxna i skolan.”  (Marklund 2007: 25). I citatet går det att uttyda 

att vuxna i skolan, där lärare måste anses ingå, kan vara utsatta för konflikter. I övrigt är det 

svårt att finna uttalanden i forskningen som rör lärare som är utsatta för mobbning/kränkningar 

efterson avhandlingarna rör konflikter mellan elever. 

Att den utsatta skulle kunna vara upphovet till konflikten kan möjligen kopplas till jantelagen 

enligt Forsman. Han säger att ”Den som, även med rätt, framhäver sina förtjänster och sig själv 

alltför mycket i andras ögon, eller uppfattas som dryg och överlägsen, "sej selv nock" kan riskera att 

bli mobbad (Aarland, 1995).” (Forsman 2003: 92). Detta citat kan intolkas som att ifall en per-

son skryter och placerar sig själv i främsta rummet riskerar han eller hon att utsättas för krän-

kande behandling och mobbning. I så fall blir det den utsattas eget ”fel” att han/hon blir utsatt. 

Detta skulle kunna gälla både lärare och elever som beter sig på ett sådant sätt.  

Eleven är den utsatta för konflikten  
I forskningen talas det som tidigare sagt förutom i vissa undantag alltid om elever som mob-

bar/kränker. På samma sätt är det när det gäller vem som kränks, det är nästan alltid elever som 

det handlar om. Att det är elever som är de utsatta i konflikter är därför givet och ingenting som 

förtydligas i uttalanden. Det har därför varit svårt att hitta citat som på ett tydligt sätt visar på 

denna idealtyp. Ett exempel som tagits upp tidigare angående vem som utsätter gäller även vem 

som är den utsatta: ”denna riska [sic] är särskild om den mobbade i sin tur ger sig på andra, 

svagare elever” (2003: 180).  De ”svagare eleverna” är i detta citat alltså de utsatta. Ett annat 

exempel på denna diskurs kan finnas i Marklunds avhandling där hon skriver att: ” I en sådan 

situation har huvudmannen på den skolan där eleven som blir utsatt för kränkningen ansvaret 

för att se till att eleven inte blir utsatt. ”(Marklund 2007: 26). I citatet framgår det tydligt att det 

är en elev som anses bli utsatt för en konflikt. 

I förgående idealtyp togs ett exempel upp som skulle kunna tillhöra även denna idealtyp, se 

”Läraren är den utsatta för konflikten”. Förutom att utläsa att en mobbad elev tolkas vara upp-

hov till den konflikt som denna är med i kan det utifrån följande citat även tolkas som att den 

mobbade eleven kan bli upphov till andra, nya konflikter: ”Denna riska [sic] är särskild om den 

mobbade i sin tur ger sig på andra, svagare elever” (Forsman 2003: 180). 

Konfliktens utomstående parter är upphov till konflikten  
Rektorn 

Rektorn som specifik person nämns inte i forskningen som någon som kan tolkas vara upphov 

till en konflikt. Däremot måste rektorn anses tillhöra skolans personal, vilka anges i Forsmans 

avhandling. Forsman menar att mobbning nästan alltid kan ses som ”en konsekvens av utdragna 

och mindre professionellt hanterade konflikter på grund av dåliga relationer och bristande kom-

munikation” bland skolans personal (Forsman 2003: 92). Citatet skulle kunna tydas som att 

mobbningen är en logisk följd av att skolpersonalen inte kan konversera professionellt vilket 

kan leda till oro och grogrund för konflikters uppkomst. Varför mobbning/kränkningar sker 

skulle alltså kunna vara en följd av bristande kommunikation bland skolans personal, där rek-

torn kan räknas in. Detta resonemang kan även sättas in i de två efterföljande specificeringarna 

”Lärare” och ”Övrig skolpersonal” under denna idealtyp eftersom de också kan räknas tillhöra 

skolans personal.  
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Lärare  

Marklund säger att lärare kan göras ansvariga för uppkomsten av konflikter genom t.ex. ”bris-

tande tillsyn och underlåtenhet att hindra eller avslöja brottslig aktivitet som begås av dem som 

står under deras vård och ansvar.” (Marklund 2007: 63). Utifrån citatet skulle man således tolka 

det som att ansvaret kan läggas på de andra lärarna som inte ser den brottsliga aktiviteten som 

pågår. Forsman säger i sin avhandling att ifall ”lärare missar den bakomliggande mobbningen, 

vilket förekommer och som kan vara den största anledningen till den mobbades "frispel", kan lä-

rarna istället reagera med aktivt ogillande mot det faktiska mobboffret. Denna riska [sic] är sär-

skild om den mobbade i sin tur ger sig på andra, svagare elever, en så kallad hackkycklingmen-

talitet […] Förekomsten av mobbning beror inte bara på ovan nämnda faktorer.” (Forsman 

2003: 180). Ur citatet uttyds att om läraren missar den faktiska anledningen till mobbningen, 

kan det resultera i att läraren själv cementerar attityden till den som är mobbad och dessutom 

själv vara upphov till en ny konflikt. Se även tolkningen av citatet i specificeringen ”Rektorn” 

under denna idealtyp för ytterligare ett exempel som kan placeras in under denna specificering. 

Övrig skolpersonal  

Se analysen vid ”Rektorn” för uttalande som kan placeras under även denna specificering. 

Föräldrarna   
Föräldrarna skulle också kunna beses som upphov till konflikter efter en tolkning av följande 

citat: ”det grundläggande ansvaret för barnen i vårt samhälle är reglerat i föräldrabalken och 

ligger oftast på föräldrarna i deras egenskap av vårdnadshavare.” (Marklund 2007: 63). Det 

skulle kunna tolkas som att även när eleverna är i skolan har vårdnadshavarna ansvaret för dem. 

Att de således inte skall trakassera eller kränka andra elever och skolpersonal på skolan skulle 

kunna läggas på föräldrarnas ansvar. Ifall eleverna trots allt begår detta, kan vårdnadshavarna 

göras ansvariga för konfliktens uppkomst.  

Eleverna  

Ansvaret ligger på de vuxna i skolan, inte hos eleverna. Så uttrycker Marklund det i sin avhand-

ling. Marklund säger att ”i skolansvarslagen finns inget förbud för barn och unga att trakassera 

och diskriminera varandra eller de vuxna i skolan.”  (Marklund 2007: 25). Utifrån citatet kan det 

följaktligen tolkas som att barn och ungdomar inte har någon förpliktelse att följa det förbud 

som skolpersonalen måste göra. I citatet går det också att uttyda att elever kan vara upphovet till 

konflikter. Eftersom det i citatet sägs att det inte finns något förbud för elever att mobba/kränka 

måste det ses som att Marklund menar att det skulle kunna vara så att elever kan vara upphovet. 

Förebyggande arbete 

Huvudmännen har ansvar att förebygga  

Marklund skriver att ”en alltför vanlig situation i dagens skola är att elever från en närliggande 

skola kommer över till en annan skola och där begår allvarliga kränkningar. I en sådan situation 

har huvudmannen på den skolan där eleven som blir utsatt för kränkningen ansvaret för att se 

till att eleven inte blir utsatt. ”(Marklund 2007: 26). Huvudmannen har enligt detta citat alltså 

ansvar för att eleverna på en skola inte ska utsättas för mobbning/kränkningar från andra skolors 

elever. Huvudmannen tolkas därför ha ansvar att förebygga mobbning/kränkningar när det är 

flera skolor inblandade. 
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Rektorn har ansvar att förebygga  
Marklund skriver att rektorn har ”ansvar för att upprätta ett handlingsprogram för att förebygga 

och motverka alla former av kränkande behandling bland elever och anställda.” (Marklund 

2007: 34). Ur citatet uttolkas att rektorn ska se till att handlingsprogram mot mobb-

ning/kränkningar skapas. Ett annat exempel på uttalanden som kan knytas till denna diskurs är 

då Forsman säger att skolans personal ska ”lägga sig vinn om att anstränga sig att upptäcka tecken 

på mobbning i förebyggande syfte och inte endast försöka åtgärda redan pågående sådan. 

”(Forsman 2003: 114). Det måste det antas att rektorn räknas höra till skolans personal. Rektorn och 

hans kollegor tolkas alltså ha ansvar att verka för att upptäcka mobbningstecken i tid genom exem-

pelvis handlingsprogram och inte endast som en åtgärd då det har skett. Rektorn och personalen ska 

med andra ord förebygga att ingen mobbning sker på skolan. Till skolans personal kan förutom 

rektorn även lärare och annan personal på skolan räknas in. Analysen av detta citat blir därför gäl-

lande även för under diskurserna ”Lärare har ansvar att förebygga” och ”Övrig skolpersonal har 

ansvar att förebygga”. 

Ytterligare exempel som placerats inom denna diskurs är citatet: ”kränkande särbehandling med 

mobbning och lagen ålägger arbetsgivaren, för skolans del vanligtvis en rektor eller skolledare, att 

tillse att ingen mobbning må förekomma inom skolan. ”(Forsman 2003: 123). För att kunna se till 

att ingen mobbning ska förekomma på skolan torde det behöva göras förebyggande åtgärder och 

därför anses detta uttalande hamna under denna diskurs. 

Ett annat exempel från Marklund är att ”skolan har en skyldighet att tillse att de som vistas på 

en arbetsplats kan verka i en hälsosam arbetsmiljö. En miljö som består av glåpord och andra 

trakasserier kan inte anses vara hälsosam.” (Marklund 2007: 149). I citatet står att ”skolan” har 

ansvar att skapa grogrund för en god arbetsmiljö, vilket tolkas som att förebyggande mot detta 

ska ske. Eftersom rektorn ingår i ”skolan” och dessutom har ett personalansvar tolkas detta citat 

som att rektorn har ett särskilt ansvar att förebygga konflikter i form av mobbning/kränkningar. 

Skolan i sig kan inte ha något ansvar eller skyldighet utan det är aktörerna i den som det i citatet 

måste åsyfta till. Liksom rektorn anses vara en sådan aktör anses är även lärare och annan skolper-

sonal vara det. Analysen av detta citat blir därför gällande även för under diskurserna ”Lärare har 

ansvar att förebygga” och ”Övrig skolpersonal har ansvar att förebygga”.  

Marklund skriver också att det gäller för skolpersonalen att de är medvetna om sin egen roll i sam-

manhanget. Marklund säger att ”för att lärare och annan skolpersonal ska kunna bekämpa mob-

bing är det viktigt att de vet vilken roll de själva har.” (Marklund 2007: 70). Det tolkas som att 

rektorn tillhör ”annan skolpersonal”. Att rektorn (och annan skolpersonal) har ansvar att före-

bygga uttolkas utifrån citatet eftersom dennes (deras) medvetenhet om sin roll har betydelse för 

hur det förebyggande arbetet sköts. Detta resonemang kan också tillskrivas idealtypen ”Övrig 

skolpersonal har ansvar att förebygga” 

Lärare har ansvar att förebygga 
Marklund skriver att: ”I sin verksamhet skall läraren bidra till att skolan präglas av solidaritet 

mellan människor, aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa 

respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt för-

hållningssätt.” (Marklund 2007: 35). Ur detta citat kan utläsas att lärarens arbetsuppgift ska 

innefatta att förebygga mobbning/kränkningar genom att se till att elever respekterar andra och 

utgår ifrån demokratiskt förhållningssätt gentemot varandra. Däremot står det inte att eleverna 

har motsvarande ansvar att göra detta åtagande. Idealtypen att elever har ansvar att förebygga 

kan alltså inte läsas in i detta citat.  
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Ett annat exempel på denna diskurs är citatet: ”för att lärare och annan skolpersonal ska kunna 

bekämpa mobbing är det viktigt att de vet vilken roll de själva har.” (Marklund 2007: 70). Att 

lärare har ansvar att förebygga uttolkas utifrån citatet eftersom deras medvetenhet om sin roll 

anses ha betydelse för hur det förebyggande arbetet sköts. 

Vidare skriver Forsman att ”även på klassnivån måste föräldrarna engageras. De kan till exempel 

inbjudas till föräldramöten där mobbning diskuteras.” (Forsman 2003: 142). När det gäller att 

förebygga att konflikter i form av mobbning/kränkningar uppstår tolkas det ur citatet som att 

Forsman menar att lärare har ansvar att engagera alla föräldrar i sin klass för att diskutera 

mobbning. En diskussion om mobbning tolkas vara förebyggande eftersom det får både föräld-

rar och läraren att bli mer medvetna om mobbning. 

I idealtypen ”Rektorn har ansvar att förebygga” analyserades citat om ”personalen” och ”sko-

lan” som ansågs tillhöra diskursen om förebyggande arbete. Lärare måste ses som en del av per-

sonalen och som de som verkar i skolan och de tolkas därför ha samma ansvar som rektorn tolkas ha. 

Se nämnda diskurs för tolkningarna av det förebyggande ansvaret. 

Övrig skolpersonal har ansvar att förebygga 
Precis som samhället, huvudmännen, rektor och lärare tolkas ha ansvar att förebygga tolkas 

övrig skolpersonal också ha ansvar att göra det. Hänvisningar som ”personalen” och ”skolan” 

kan tolkas handla om övrig skolpersonal. Se idealtypen ”Rektorn har ansvar att förebygga” för 

tolkningarna. 

Föräldrarna har ansvar att förebygga 
Marklund skriver i sin avhandling när det gäller mobbning i skolan att ”det grundläggande an-

svaret för barnen i vårt samhälle är reglerat i föräldrabalken och ligger oftast på föräldrarna i 

deras egenskap av vårdnadshavare.” (2007: 63). Ur detta citat framgår det att föräldrarna har 

ansvar för sina barn och i dess kontext tolkas det som att ansvar att lära sina barn hur man ska 

bete sig räknas in i detta ansvar. Utefter detta tolkas det därför in att föräldrarna tillskrivs ett 

ansvar att förebygga att eleverna inte skall trakassera eller kränka andra elever och skolpersonal 

på skolan (eftersom de då beter sig dåligt).  

Konfliktslösningsåtgärder 

Den utsatta har ansvaret att åtgärda 
Läraren 

Marklund skriver att ”vid tvister i skolan försöker först läraren att själv eller tillsammans med 

föräldrarna att lösa tvisten. Om inte det går blir det en elevvårdskonferens där berörd personal 

på skolan försöker komma till rätta med saken.” (Marklund 2007: 97-98). I citatet skulle det 

kunna tolkas som att en utsatt lärare själv kan prata med föräldrarna och ta ärendet vidare till en 

elevvårdskonferens. Dessa handlingar måste ses som åtgärder. Om detta är fallet måste den 

utsatta läraren också anses tillhöra ”berörd personal” och skulle kan därför kunna tillskrivas ett 

ansvar att åtgärda även då.  

Marklund skriver också att ”skolpersonalen kan när som helst under konflikten besluta att poli-

sanmäla tvisten om den är allvarlig, vilket kan leda till tingsrätten och eventuellt vidare” (Mark-

lund 2007: 97‒98). Detta citat kan tydas som att ifall den utsatte läraren känner sig kränkt kan 

han/hon själv anmäla tvisten om den kan beses som allvarlig. Dock måste den som anmäler 

undersöka händelseförloppet och uppträdandet innan den bestämmer sig för att anmäla brottet. 

Då konflikten kan upplevas mycket subjektiv av den utsatte, tenderar den utsatte lärare som 
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anmäler också att betrakta händelseförloppet ur ett mycket partiskt perspektiv. Sålunda borde 

det vara lämpligare att lärarens kollega istället anmäler konflikten.  

Forsman talar om att en konflikt ska bemötas med öppen diskussion i klassen. Han skriver att 

”åtgärderna på klassnivå kan börja med att man tar upp problemet i grupp med samtliga direkt 

berörda. Inom klassen utarbetar man ett antal enkla, konkreta regler om hur man skall förhålla 

sig gentemot varandra.”(Forsman 2003: 142). Ur citatet kan det tolkas som den utsatta läraren 

skulle kunna använda en arbetsmetod som baseras på att problemet, d.v.s. konflikten diskuteras 

klassvis, därefter skulle läraren kunna utarbeta regler för hur man ska vara gentemot varandra. 

Det är dock tveksamt om denna tolkning av Forsmans citat är den ”bästa” uttolkningen. Troli-

gare förhåller det sig så att Forsman menar att det är andra lärare än den utsatta som ska ta såd-

ana diskussioner. 

Eleven 

Elever som utsätts tillskrivs inget stort ansvar att åtgärda i den undersökta forskningen. Ur cita-

tet: ”Genom skolmedling kan eleverna lära sig att själva ta tag i och lösa sina konflikter.” 

(Marklund 2007: 100), går det dock att uttolka en vilja att den elev som utsätts av någon annan 

elev för mobbning/kränkningar ska kunna lösa konflikten. Därmed tolkas det också som att den 

elev som utsätts har ett visst ansvar att åtgärda konflikter i form av mobbning/kränkningar. Det 

största ansvaret ligger dock hos de vuxna som anordnar skolmedlingen. Det står dock ingenting 

i forskningen om vilket ansvar elever som utsätts för mobbning/kränkningar av lärare har, ef-

tersom sådan typ av fenomenet inte berörs i speciellt stor utsträckning. 

Den som utsätter har ansvaret att åtgärda 
Läraren  

Det är tveksamt om denna idealtyp skulle kunna sägas existera. Vår tolkning är att det är tvek-

sam att det går att tolka forskningen som att de säger att en utsatt lärare har ansvar att åtgärda. 

Forskningen talar inte speciellt mycket om lärare som blir utsatta för mobbning/kränkningar. 

Det är dock möjligt att tolka följande citat som att ”läraren” kan syftar på en utsatt lärare: ”vid 

tvister i skolan försöker först läraren att själv eller tillsammans med föräldrarna att lösa tvisten. 

Om inte det går blir det en elevvårdskonferens där berörd personal på skolan försöker komma 

till rätta med saken.” (Marklund 2007: 97-98). Ytterligare anledningar till att denna tolkning 

känns tveksam och framtvingad är att en lärare som mobbar nog inte självmant kan antas 

komma att kontakta föräldrarna till sitt mobboffer. Inte heller är det trolig att läraren kommer att 

kontakta elevvårdsteamet för en konferens. Åtminstone inte om läraren vill fortsätta att 

mobba/kränka eleven. Förmodligen vänder sig istället eleven till en annan lärare som den har 

tillit för och som kan kontakta föräldrarna och eventuellt ordna en elevvårdskonferens. Trots 

ovanstående resonemang anses det ändå vara möjligt att tolka det som att Marklund talar om att 

en lärare som utsätter har ansvar att åtgärda och därför anses denna diskurs existera.  

Eleven  

Elever som utsätter tillskrivs inget stort ansvar att åtgärda i den undersökta forskningen. Ur 

citatet: ”Genom skolmedling kan eleverna lära sig att själva ta tag i och lösa sina konflikter.” 

(Marklund 2007: 100), går det dock att uttolka en vilja att den elev som utsätter någon annan 

elev för mobbning/kränkningar ska kunna lösa konflikten. Därmed tolkas det också som att den 

elev som utsätter har ett visst ansvar att åtgärda konflikter i form av mobbning/kränkningar. Det 

största ansvaret ligger dock hos de vuxna som anordnar skolmedlingen. 
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Konfliktens utomstående parter har ansvar att åtgärda  
Samhället 

Forsman säger att hans uppfattning, med stöd av FN:s Barnkonvention är ”att barn inte hör 

hemma inom rättsväsendet. När barn begår grövre brott måste andra samhällsfunktioner ta sitt 

ansvar” och agera (Forsman 2003: 91). I citatets kontext går att förstå att det han menar med att barn 

”begår grövre brott” syftar på bl.a. mobbning/kränkningar.  Exakt vilka samhällsfunktioner som 

Forsman åsyftar är oklart och uttalandet tolkas därför handla om att samhället i stort och ospecificerat 

har ett ansvar att åtgärda när en konflikt uppstår. Vilket detta ansvar är framgår inte. 

Marklund anger dock några förslag på vad detta ansvar skulle kunna innebära för samhället. 

Hon säger att:  

Samhället kan ta sitt ansvar på många olika sätt, dels genom att vara verksamma som stöd-

personer åt båda parter, vara medlare, som vittnen eller genom att hjälpa till att se till att en 

överenskommelse kan efterlevas och efterlevs. Dels genom att bli vän med den gärningsper-

son som menar allvar med att vilja reparera skadan och på så sätt hjälpa denne tillbaka in i 

samhället.(Marklund 2007: 106‒107).   

Tolkat utifrån citatet skall således samhället ta sitt ansvar för att ”reparera skadan” som uppstått 

då mobbning/kränkningar skett. Det ligger således på medborgarna att stötta både parterna i 

processen och finna en uppgörelse mellan bägge parter.  

Huvudmännen  

En alltför vanlig situation i dagens skola är att elever från en närliggande skola kommer över 

till en annan skola och där begår allvarliga kränkningar. I en sådan situation har huvudman-

nen på den skolan där eleven som blir utsatt för kränkningen ansvaret för att se till att ele-

ven inte blir utsatt. (Marklund 2007: 26)  

Huvudmannen har alltså enligt uttalandet ansvar att ”se till” att eleven inte blir utsatt, vilket 

tolkas som att den har ansvar att åtgärda situationen. Som sett tidigare kan detta ansvar också 

tolkas handla om att förebygga, se idealtypen ”Huvudmännen har ansvar att förebygga”. 

Rektorn  

Rektorns ansvar att åtgärda verkar enligt uttalanden i forskningen att döma vara övergripande 

elevers, lärares och annan skolpersonals ansvar. Detta kan t.ex. ses i citatet:  

Vid tvister i skolan försöker först läraren att själv eller tillsammans med föräldrarna att lösa 

tvisten. Om inte det går blir det en elevvårdskonferens där berörd personal på skolan försö-

ker komma till rätta med saken. Därefter kallas rektorn/disciplinnämnden in. (Marklund 

2007: 97-98) 

Utifrån citatet är det rimligen så att rektorn kopplas in om inte läraren och eleven löser konflik-

ten. I andra uttalanden tolkas Rektorn också tillskrivas ansvar när det gäller ”större” åtgärder 

såsom att flytta en elev. Denna aspekt tas upp av Forsman (2003: 111). Det finns även många 

uttalanden som tolkats röra rektorns ansvar men där ordet ”rektor” eller synonymt inte används. 

Följande resonemang rör sådana tolkningar. Dessa resonemang gäller även de nedanstående 

underdiskurserna ”Lärare” och ”Övrig skolpersonal”. 

Forsman skriver att ”på individnivå anser Olweus att samtal med mobboffer och mobbare 

snabbt måste komma till stånd. För mobbaren måste allvarliggöras att mobbning är en oac-

ceptabel handling och att sådan omedelbart måste upphöra.” (Forsman 2003: 143). Utifrån cita-

tet tolkas det som att ett möte mellan mobbare och mobbad måste vederfaras omedelbart. D.v.s. 
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åtgärder måsta vidtas. På vem ansvaret att ordna mötet ligger skrivs inte här, men förmodas 

vara rektorn eller annan skolpersonal.  

Inte heller i följande uttalande går det att förstå vem på skolan som har ansvar att åtgärda: ”Sa-

lamancadeklarationen påbjuder att barn med behov av särskilt stöd, vilket måste inkludera mob-

bade elever, skall erbjudas kontinuerligt stöd. ”(Forsman 2003: 111). Att denna någon på skolan 

ska erbjuda stöd ses som ett ansvar att åtgärda. Denna någon skulle kunna vara antingen rektorn, 

lärare eller övrig skolpersonal. När det gäller stöd för elever som har råkat illa ut skall även 

föräldrar till mobbare få stöd skriver Forsman. Han skriver att ” föräldrar kan behöva stöd och 

hjälp att bearbeta och ta ställning till en förhoppningsvis ovan och tidigare okänd situation. 

Olweus betonar att ovan nämnda insatser inte får bli engångsföreteelser utan att olika sam-

mankomster för uppföljning och utvärdering måste ske. ”(Forsman 2003: 143). Vem som ska ge 

detta stöd är även här oklart, men måste tolkas vara personal på skolan där mobbning-

en/kränkningarna sker. 

Marklund talar också om samtal med konfliktens inblandade. Hon säger att ”Skolmedling går 

också ut på att föra ett samtal, en skillnad är att vid skolmedling finns det kanske en större tillit 

till att eleverna, barnen i skolorna, själva kan föra det samtalet (hantera konflikten) med stöd 

och hjälp av de vuxna. Genom skolmedling kan eleverna lära sig att själva ta tag i och lösa sina 

konflikter.” (Marklund 2007: 100). Vilka ”de vuxna” kan vara framgår inte i uttalandet, så där-

för tolkas det som att både rektor, lärare och annan personal på skolan kan räknas dit. Följande 

resonemang gäller således även de följande diskurserna ”Lärare” och ”Övrig skolpersonal”. 

Anledningen till att detta citat placerats under idealtypen ”Konfliktens utomstående parter har 

ansvar att åtgärda” är för att skolmedling tolkas vara en åtgärd för att lösa fall av mobb-

ning/kränkningar. Skolmedling verkar propagera för att eleverna själva ska lösa konflikten, men 

att lärarna ska stötta genom att finnas där ifall nått behövs. Ansvar tolkas således läggas på både 

den utsatta eleven, eleven som utsätter och på skolans personal, men där de senare har ett hu-

vudansvar.  

Ytterligare ett exempel på denna diskurs ur Marklunds avhandling där det sägs att ”de vuxna i 

skolan har naturligtvis en skyldighet att ingripa om de ser att trakasserier, diskriminering och 

annan kränkande behandling förekommer” (Marklund 2007: 100) och att ”skolpersonalen kan 

när som helst under konflikten besluta att polisanmäla tvisten om den är allvarlig” (Marklund 

2007: 97-98). Att ”ingripa” och att ”anmäla” tolkas som att sätt att åtgärda.  

Lärare  

Att lärares tillskrivs ansvar att åtgärda konflikter i form av mobbning/kränkningar kan ses i t.ex. 

följande citat: ”Vid tvister i skolan försöker först läraren att själv eller tillsammans med föräld-

rarna att lösa tvisten.” (Marklund 2007: 97‒98). Utifrån citatet tolkas det som att lärare som inte 

är inblandade i konflikten ska söka lösa konflikten, d.v.s. genom att vidta åtgärder. Det finns 

flera uttalanden som tolkats röra lärares ansvar men där ordet ”lärare” inte används. Sådana 

uttalanden är t.ex. uttalanden om åtgärder där ansvaret tolkas läggas på ”vuxna” i skolan eller 

”skolpersonalen”. Se ovanstående underdiskurs ”Rektorn” för analys av sådana uttalanden. 

Övrig skolpersonal  

Det finns flera uttalanden som kunnat tolkats röra annan skolpersonal än rektorns och lärares 

ansvar att åtgärda konflikter. Sådana uttalanden är t.ex. uttalanden om åtgärder där ansvaret 

tolkas läggas på ”vuxna” i skolan eller ”skolpersonalen”. Se ovanstående underdiskurs ”Rek-

torn” för analys av sådana uttalanden. 
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Föräldrarna   

Föräldrars ansvar att åtgärda en konflikt i form av mobbning/kränkningar berörs mycket lite i forsk-

ningen. Det enda som tolkats beröra detta är Marklunds uttalande: ”det grundläggande ansvaret för 

barnen i vårt samhälle är reglerat i föräldrabalken och ligger oftast på föräldrarna i deras egen-

skap av vårdnadshavare.” (Marklund 2007: 63). Tidigare i analysen tolkades detta uttalande 

hamna under idealtypen ”Föräldrar har ansvar att förebygga”.  Uttalandet kan även tolkas hamna 

under denna diskurs. Ur citatet framgår det att föräldrarna har ansvar för sina barn och i detta 

ansvar kan ett ansvar att lösa konflikter som deras barn är med i tolkas in. Eftersom föräldrarna 

har det grundläggande ansvaret för barnen, måste det tolkas som att de ansvarar för barnen och 

vad de gör även när de är i skolan.  

Samtal mellan lärarvikarier 

Mobbningsfenomenets grund och uppkomstmekanismer 

Läraren utsätter/har makten i konflikten  
Eftersom lärarvikarierna utgick ifrån fall två (se bilaga, fall två) i sina samtal kom många utta-

landen att handla om läraren Lars som utsätter eleven Johanna. Att denna diskurs uppkom var 

därför givet redan på förhand.  

Ett exempel på där maktperspektiv kommer till uttryck i samtalen kan ges med följande citat: 

”Det är också det här med makten liksom. Att hon är… Hon verkar ju helt ensam i… Det är hon 

mot de andra på något sätt. Det borde ju någon se, att det är en obalans där i.” (Samtal tre 2012). 

Citatet är uttalat i anslutning till fall två och det är därför rimligt att anta att obalansen syftar på 

relationen mellan Johanna och läraren Lars (se bilaga, fall två). Konflikten dem emellan tolkas 

därför som att den beror på en obalans mellan den vuxna på skolan och eleven. Obalansen är av 

betydelse just därför att det är en konflikt mellan en vuxen och ett barn. Det är vidare föga tro-

ligt att konflikten hade benämnts som obalanserad om den hade varit mellan två elever.  

Lärarvikarierna menar att relationen mellan lärare och elev kan beses som labil. En elev kan i 

egenskap som barn och tonåring automatiskt ses som jobbiga av de vuxna. I samtalen menas det 

att det därför kan bli så att de vuxna inte tror på eleven då den säger att den är mobbad eller 

kränkt. Ett citat från samtal ett får exemplifiera detta:  

Just när det är från lärare till elev, att det blir liksom så hära… Att man tror kanske inte på 

eleverna. Och de är så jobbiga, som du sa, i den här åldern. Tonåren då är man… Att både 

föräldrar och lärare liksom förväntar sig en jävligt jobbig unge. Speciellt tjejer kanske. Att 

man har den bilden, man stämplar tonåringar, ungdomar att de ska vara jobbiga och liksom 

känner sig missförstådda. (Samtal ett 2012) 

I samtal ett med Lärarjourens lärarvikarier diskuterades det vidare att personer kan mobba 

andra för att få makt. Något som bland annat sades var ”Tyvärr verkar man ju komma ganska 

långt på att mobba […] Så länge man gör det rätt. Åtminstone på kort sikt kan man ju komma 

ganska långt på det.” (Samtal ett 2012).  Ur citatet kan inläsas att den som mobbar snabbt kan 

få auktoritet över sitt ”offer”. Det gäller dock att den spelar sina kort väl dvs. ”Så länge man 

gör det rätt.” annars tenderar mobbaren att upptäckas. I samtal ett säger de också att ” det är det 

som är grejen, att när man vet att det fungerar så fortsätter man.” (Samtal ett 2012). Ur citatet 

kan läsas att när man väl har uppnått en form av makt vill man gärna utveckla det dvs. brädda 

sina marker. 
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Dessa uttalanden kan inplaceras i både denna idealtyp och idealtypen ”Eleven utsätter/har mak-

ten i konflikten” eftersom både lärare och elev kan vara mobbare och vilja ha makten i konflik-

ten.  

I samtal två med Lärarjouren diskuterades det om att den som utsätter kan vara upphovet till 

konflikten. Något som sades var att” Jo, men hon [eleven] blir ju trakasserad här och då kan 

man ju inte skuldbelägga henne.” (Samtal två 2012). Tolkningen blir att den som utsätter här är 

läraren och kan skuldbeläggas och ses som ansvarig för konfliktens uppkomst. Något som också 

sades i samtal två var att ”Man kan ju inte lägga ansvaret hos eleven.” (Samtal två 2012). An-

svaret för situationen skulle kunna tolkas som att eleven inte kan göras ansvarig. Eftersom nå-

gon eller några måste vara upphov till konflikten och eleven inte är det, dras slutsatsen att en 

vuxen måste vara upphov.    

Konflikten kan också härledas till att den som utsätter själv mår dåligt, enligt lärarvikarierna i 

samtal ett (Samtal ett 2012). Analysen görs sålunda att mobbaren själv mår dåligt på grund utav 

personliga problem och för att han/hon inte är bekväm i sig själv. Mobbningen/kränkningarna 

skulle då kunna vara en väg för mobbaren att hävda sig och visa sitt goda självförtroende (som 

han/hon egentligen inte har). 

Eleven utsätter/har makten i konflikten 
När lärarvikarierna utgick ifrån fall ett (se bilaga, fall ett) i sina samtal kom många uttalanden 

att handla om eleverna som utsätter läraren Eskil. Att denna idealtyp uppkom var därför givet 

redan på förhand. I förgående idealtyp analyserades uttalanden om maktinnehavet i en konflikt 

som kan tolkas röra både lärare och elever. Se idealtypen ”Läraren utsätter/har makten i konflik-

ten” för denna analys.  

När det gäller just elev som utsätter/har makten i konflikten betonar man också maktbalansen 

mellan lärare och rektor. I samtal tre sa de att ”Maktbalansen mellan lärare och rektor är ju 

också viktig. Han [rektorn] hävdar här att han har pratat med eleverna och även erbjudit en 

språkkurs och det ska… Det är alltså hans [Eskils] problem. Det ska ju inte vara hans problem. 

Här får man känslan av att rektorn liksom har gjort den här obalansen legitimerad. Det verkar 

här som att maktbalansen här är lite annorlunda än man skulle önska.” (Samtal tre 2012).  Utta-

landet skulle kunna tolkas tillhöra två olika idealtyper. Den ena tolkningen är att konflikten 

endast handlar om obalans mellan lärare och rektor och den andra är att det också handlar om 

obalans mellan läraren och eleverna. Den del i uttalandet som säger ”att rektorn liksom har gjort 

den här obalansen legitimerad” tolkas som att det syftar till de händelserna i fall ett där Eskil 

blir utsatt för kränkande behandling av eleverna på skolan (se bilaga, fall ett). 

I samtal ett resonerades det om att eleven som utsätter kan vara upphovet till konflikten: ”Man 

ska inte behöva var på ett visst sätt som lärare utan man kan ha olika bra sidor. […]Men jag tror 

inte att alla lärare behöver vara på ett visst sätt liksom för att inte bli mobbade av resten av 

klassen, eller barnen.” (Samtal ett 2012). Med ”resten av klassen” och ”barnen” menas uppen-

bart elever, och därför är det elever som utsätter läraren och som har makten i situationen. Ur 

citatet tyds det som att en lärare skall kunna uppvisa både sina positiva och negativa sidor utan 

att för den sakens skull behöva bli mobbade. Vidare kan det tolkas att mobbingen inte behöver 

bero på att läraren utmärker sig, utan snarare hurdan situationen är.  

Liksom under förra specificeringen ”Läraren” (under idealtypen ”Den som utsätter är upphov 

till konflikten”) kan konflikten kopplas till att den elev som utsätter själv mår dålig. Se analys i 

föregående idealtyp.    
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Läraren är den utsatta för konflikten  
I samtalen sägs inget specifikt om att den utsatta läraren är upphov till konflikten. Däremot 

finns många ospecificerade uttalanden om upphov till konflikter. Dessa kan tolkas handla om 

både utsatta lärare och elever. Följande analys kan därför sägas gälla både denna idealtyp och 

”Eleven är den utsatta för konflikten”.  

Ett uttalande som gjordes i samtal ett var: ”Jag tror att mycket hur man tolkar människor och 

bedömer människor och så har mycket med språket att göra.” (Samtal ett 2012). Som citatet 

tolkas skulle man kunna säga att den språkliga betydelsen har inverkan på huruvida man kan bli 

utsatt eller inte för mobbning. Den som ”kan språket mycket sämre hamnar i ett underläge som 

det är lätt att utnyttja för den som är lagd åt mobbning hållet” (Samtal ett 2012).  

Detta citat överensstämmer med föregående citat att språklig förmåga kan påverka utsattheten. 

Vidare säger samtal ett att: 

Man kanske har en bild av mobbning att det ska vara det här klassiska, lite amerikanska high 

school, det här att det är så väldigt uppenbart att någon blir mobbad och att de går med 

världens tandställning och glasögon och fula kläder och luktar illa. Det här typiska hur man 

ska vara. Att man ser det som mobbning. (Samtal ett 2012).   

Så som man tolkar citatet skulle lärarvikarierna mena att samhället har en föreställning om hur-

dan man ska se ut och vara. För i samhället har det alltid funnits normer och idealbilder. Håller 

man sig inte inom dessa ramar så ses man som annorlunda och behandlas man därefter.  

Förutom att den utsatta själv skulle kunna vara ansvarig för konfliktens uppkomst omnämns 

också den psykologiska biten i samtal ett. I samtal ett sas att ingen antagligen är dum medvetet, 

utan att personen nog mår dåligt själv (Samtal ett 2012). Det skulle kunna tolkas som att mobba-

ren mår dåligt på grund utav personliga problem och inte är bekväm i sig själv. Mobb-

ning/kränkningar skulle då kunna vara en väg för mobbaren att hävda sig och visa på bra själv-

förtroende (som han/hon inte har). Det kan med andra ord finnas bakomliggande orsaker till att 

någon mobbar. 

Eleven är den utsatta för konflikten  
När det gäller mobbnings-/ kränkningsproblematiken verkar lärarvikarierna uttrycka att 

elever är mer utsatta än lärare. I ett uttalande av samtal ett sägs:  

Däremot kan jag kanske ha någon, en viss förståelse för att vissa lärare kanske inte helt en-

kelt orkar ta upp den här problematiken. Att man har redan liksom… Man har fem elever som 

man redan håller på att jobba med som inte ska mobba varandra och det tar så mycket tid 

och kraft i anspråk att ingen riktigt orkar ge sig in i det här. Man tycker att han [läraren 

Eskil] får väl reda det där själv. (Samtal ett 2012)  

Uttalandet kan uttolkas som att lärare som blir mobbade/kränkta inte är lika utsatta som elever 

som blir mobbade/kränkta eftersom lärare väljer att koncentrera sig på att lösa konflikter elever 

emellan. I uttalandet har lärarna uppenbarligen märkt att Eskil blivit utsatt, då de inte ”orkar ge 

sig in i det”, men prioriterar att lösa mobbningen/kränkningarna mellan eleverna framför att 

hjälpa honom. Även om lärarna menar att elever som blir mobbade/kränkta av andra elever är 

mer utsatta än en lärare som blir mobbad/kränkt av elever, behöver det dock inte innebära att de 

inte anser att lärare inte är utsatta.  

När det gäller den utsatta eleven som upphov till konflikten finns det som i ovanstående idealtyp 

analyserat uttalanden där inte ordet elev nämns utan den utsatta personen benämns i otydliga 
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ordalag. För denna analys se ovanstående idealtyp. Dessutom finns uttalanden som direkt kan 

kopplas till den utsatta eleven.  

I förgående idealtyp framkom att man i samtalen menar att det finns olika bakomliggande orsa-

ker till att någon mobbar. I samtal ett sas, när det gäller elever, att man därför måste titta på 

dessa bakomliggande orsaker:   

Är det så att de blir mobbade hemma? Är det så att de har problem med andra elever på 

skolan? Är det så att de är, att de kommer från en familj där det finns missbruk? Vad beror 

det här på? Det kanske är… Jag tror att det är grundorsaker till varje beteende och att det 

finns vissa grundorsaker till. För att faktiskt hitta ett skäl.” (Samtal ett 2012).  

Ur citatet kan tolkas att man alltså måste titta på de bakomliggande orsakerna till varför ett bete-

ende urartar. För dessa så kallade grundläggande orsaker bidrar till konfliktens uppkomst.   

Konfliktens utomstående parter är upphov till konflikten 

Rektorn  

När det gäller konfliktens utomstående parter som är upphovet till konflikten läggs en del an-

svar på rektorn. I samtal två med Lärarjouren resoneras att skolans ansvar” är ju att man har 

ansvar över alla lärare och lärarna mår bra. Annars skulle de ju inte gå till jobbet. För vem vill 

gå till jobbet om man mår dåligt? Eleverna vill ju inte gå till skolan om de känner sig mobbade.” 

(Samtal två 2012) Ur citatet kan tolkas att rektorn skall ansvara för att alla elever, lärare och 

skolpersonal mår bra och trivs. Om inte den miljön upplevs trivsam, kan rektorn göras ansvarig 

för upphovet till konflikten.  

I samtal två säger de också att ”han [läraren]borde inte acceptera en sådan här situation. Han 

borde gå till sin arbetsgivare [rektorn]och säga; det här går inte, ni måste göra någonting. Det är 

ju inte han själv [läraren]bara som ska göra någonting i en sådan här situation.” (Samtal två 

2012). Ur citatet kan utläsas som att rektorn måste stå upp för lärarna ifall de blir utsatta. Rek-

torn måste inge en trygghet så att lärarna vågar vända sig till honom/ henne ifall läraren blir 

utsatt. Detsamma gäller att rektorn skall finnas där för eleven ifall den kommer med ett sådant 

här bekymmer. För går inte rektorn in i en sådan situation, kan han/hon fällas som upphov till 

konflikten eftersom rektorn inte har värnat om arbetsklimatet på skolan.    

Lärare  

I samtal ett bedöms andra lärare kunna göras skyldiga för upphovet till konflikten. Där talar 

man om att det ligger en tabu i att stega in på en annans lärares mark. ”Att säga åt någon annan 

lärare vad som är fel och vad som är rätt. Det har man ju sett lärare vara väldigt rädda för. Att 

säga åt någon hur det ska vara. Att säga åt någon att man gör fel.” (Samtal ett 2012). Ur citatet 

skulle man kunna tolka att eftersom lärare inte vågar gå emot läraren som utsätter och påpeka att 

läraren ”gör fel” skulle andra lärare kunna göras ansvariga för konfliktens uppkomst. För som 

en person säger i samtal ett, så bör man som lärare kunna föra en dialog med andra lärare. Där 

man ska kunna poängtera, utan att det ska upplevas som känsligt. Detta för att få möjlighet att 

utvecklas som lärare (Samtal ett 2012). Ur detta kan tolkas att om man inte kan föra en öppen 

dialog med en annan lärarkollega, så blir det inte heller en reflekterande och öppet förhållning-

sätt utan istället blir det spänt. Då kan både elev och lärare som är utsatta för mobbning/kränk-

ningar, riskera att bli åsidosatta. I så fall kan de andra lärarna göras ansvariga för konfliktens 

uppkomst.  
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I samtal ett sades också att: ”Jag har en känsla av att lärarna inte heller tyckte om henne, att det 

blev en ond cirkel där hon kände sig utstött” (Samtal ett 2012). Citatet kan utläsas som att lärar-

na skuldbeläggs som upphovet till konflikten med eleven.  Med ”lärarna” åsyftas mentorerna, 

alltså lärare som är utomstående parter i den egentliga konflikten. 

Föräldrarna  

Liksom lärare skulle kunna göras ansvariga för upphovet till konflikten menar lärarvikarierna att 

också föräldrarna skulle kunna göras ansvariga. I samtal ett säger någon att” Alltså, barn ska 

inte bete sig så mot äldre. […] Som föräldrar tror jag att det där är viktigt. Alltså, det här att man 

får inte bete sig så mot äldre.”(Samtal ett 2012) Ur citatet kan man tolka att föräldrarna ska an-

svara för att eleverna visar respekt för de äldre. Anledningen att detta uttalande har placerats in 

under denna idealtyp beror på att respekt ses som ett verktyg för att mobbning/kränkningar inte 

skall uppstå. Man mobbar/kränker inte någon man har respekt för.  I samtal två sägs också att 

föräldrarna ”fortfarande ett ansvar för sin unge.”. (Samtal två 2012) Detta kan tydas som att 

föräldrarna kan göras ansvariga för uppkomsten eftersom de indirekt har ansvar även fast barnet 

är i skolan. 

Förebyggande arbete 

Rektorn har ansvar att förebygga  
När det gäller vem eller vilka som har ansvar att förebygga en konflikt kan en del ansvar läggas 

på rektorn. I samtal tre med lärarvikarier från Vikariepoolen sägs det att: 

De borde tänkt efter i förväg. För det första att en elev kommer ny i åttan, varför kommer 

hon? Är hon nyinflyttad eller…? Har hon haft några problem i den tidigare skolan? Att man 

ändå på något sätt försöker ta reda på om det är någon särskilt hon behöver ha hjälp med el-

ler så. (Samtal tre 2012) 

”De” syftar troligtvis på rektorn och lärarna då samtalets rörts kring dessa parter tidigare under 

samtalet. Rektorn och lärarna bör således se till att få eleven hemmastad genom att t.ex. erbjuda 

stöd ifall det erfordras. 

När det gäller att rektorn har ansvar att förebygga handlar det också om att man i skolan ska 

skapa god miljö, stämning och respekt. I samtal ett nämns att det ” första intrycket […] av en 

lärare […] är så extremt viktigt att man bygger upp en trevlig stämning.” (Samtal ett 2012). Ur 

citatet kan tolkas att rektorn har ansvaret att förebygga så att lärarna uppvisar en trevlig attityd 

och bemötande, när de skall träffa nya elever och upprätthålla relationen som de har med andra 

elever. I samtal två sägs också att ” hon, [eleven] blir ju trakasserat här och då kan man ju inte 

skuldbelägga henne.” (Samtal två 2012). Ur citatet kan läsas ut att en elev inte kan skuldbeläg-

gas, eftersom det är den som blir utsatt. Däremot kan de vuxna d.v.s. rektorn, läraren eller skol-

personalen göras ansvarig eftersom de inte har förhindrat och förebyggt att konflikten kunde 

inträffa.  

I samtal två med Lärarjouren sades att ”För det här är inget skämt utan det är allvar. Det är en 

människa man kränker och som man ska ha respekt för. Visa att läraren ska få respekt även fast 

läraren inte kan helt flytande svenska.”(Samtal två 2012). Ur samtalet kan tolkas att även om en 

lärare exempelvis talar dåligt svenska skall han inte behöva utsättas. Istället ska man visa akt-

ning över hans yrkeskunskaper. Här gäller det för lärarna att utbilda eleverna att det kan vara 

okej att vara annorlunda exempelvis tala med brytning, så att de förebygger för konflikter. Vem 

det är som ska göra detta är något oklart, men troligen är det personal på skolan som menas. 
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Rektorn tillsammans med lärare och övrig skolpersonal skulle alltså kunna tillskrivas detta an-

svar. 

Lärare har ansvar att förebygga 
I relationen mellan lärare och elev sägs i samtal ett att det måste finnas ”en balans mellan att 

vara otrevligt sträng och vara sträng för att […] ha det så bra som möjligt” (Samtal ett 2012) Ur 

citatet tyds det som att läraren måste vara sträng, men samtidigt uppträda på ett trevligt sätt 

gentemot eleven, annars får den inte respekt. Genom att hålla en balans av stränghet tolkas det 

som att mobbning/kränkningar förebyggs. Det gäller också att ”en lärare måste ha en auktoritet. 

Jag tror vem som helst kan bli utsatt för mobbing men jag tror att det är viktigt när man jobbar 

med ungdomar att man har en viss auktoritet. Och inte tolererar alla saker.” (Samtal två 2012) 

Ur samtal två citat tolkas att en lärare måste kunna sätta ner foten och inte acceptera vad som 

helst. Läraren måste också kunna förebygga och lära ut hur man är gentemot andra människor 

att alla har ett likavärde.   

Ett annat exempel på uttalande som kan placeras i denna idealtyps är följande: ”Om lärare mob-

bar elever och lärare mobbar varandra, hur ska man då lära eleverna sättet att bete sig mot 

varandra om inte ens vuxna kan bete sig vettigt?” (Samtal ett 2012). Av citatet att döma tyds det 

som att om inte vuxna föregår med gått exempel uppmuntras inte heller eleverna att göra dito. 

Således tolkas citatet att de vuxna måste förebygga att sådana här konflikter inträffar genom att 

uppmärksamma både personal och elever på att ens beteende har en betydelse.  Med ”de vuxna” 

menas lärare av citatet att tyda. Se även idealtypen ”Rektorn har ansvar att förebygga” för ytter-

ligare exempel. 

Övrig skolpersonal har ansvar att förebygga 
Se idealtypen ”Rektorn har ansvar att förebygga” för exempel och analys. 

Föräldrarna har ansvar att förebygga 
Liksom lärare har ansvar att förebygga menar samtal två med lärarvikarierna att föräldrarna har 

”fortfarande ett ansvar för sin unge.”.(Samtal två 2012). Detta kan tydas som att föräldrarna har 

ansvar att förebygga genom att lära sina barn hurdan man är gentemot andra barn och ungdomar 

och vuxna så man inte utsätter någon mobbing/kränkningar.  

Eleverna har ansvar att förebygga 
Elever har också ansvar att förebygga. I samtal två med Lärarjouren säger de: ”För det här är 

inget skämt utan det är allvar. Det är en människa man kränker och som man ska ha respekt för. 

Visa att läraren ska få respekt även fast läraren inte kan helt flytande svenska.”(Samtal två 

2012). Ur samtalet kan tolkas att även om en lärare exempelvis talar dåligt svenska skall han 

inte behöva utsättas för mobbing/kränkningar. Istället ska eleverna lära sig att visa respekt och 

förståelse för de vuxna på skolorna. Respekt tolkas som ett förebyggande verktyg och därför har 

detta placeras i denna idealtyp.  

Konfliktslösningsåtgärder 

Den utsatta har ansvar att åtgärda 
Läraren 
I jämförelse med en elev som blivit utsatt ges en lärare som blivit utsatt ett mycket större ansvar 

att själv ombesörja sin situation. En återkommande samtalsdiskussion rör den utsatta läraren 

Eskils respektive rektorns ansvar att åtgärda. I samtliga samtal med lärarvikarierna läggs huvud-

ansvaret på rektorn (se specificeringen ”Rektorn” under denna idealtyp) men i alla tre samtalen 
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talas det också om att läraren Eskil (se bilaga, fall ett) själv kan tillskrivas ansvar att agera. I 

följande citat kan en omvänd ansvarsfördelning anas: 

Det är ett arbetsmiljöproblem alltså, han [Eskil] borde inte acceptera en sådan här situation. 

Han borde gå till sin arbetsgivare och säga; det här går inte, ni måste göra någonting. Det är 

ju inte han själv bara som ska göra någonting i en sådan här situation. (Samtal tre 2012) 

Tolkningen av detta uttalande är att det främst är Eskil som ska agera, men det är inte bara han 

utan även rektorn (arbetsgivaren) som ska göra det. Även när läraren Eskil gått till rektorn kan 

man i detta citat förstå det som att han har ett eget ansvar att lösa sin situation och få slut på 

kränkningarna/mobbningen. 

Ett sätt för Eskil att ta sitt ansvar att åtgärda sin utsatta roll som tas upp av lärarvikarierna är att 

han ska sätta gränser och visa sin auktoritet. Till exempel sägs att: 

Jag tror att det handlar om att sätta gränser. Väldigt mycket. Visa att man är läraren, att 

man är ledaren. Att det spelar ingen roll hur man är. Man ska kunna se läraren för den kom-

petens som hon har. Alltså, eleverna kommer att stöta på andra människor utanför, i sam-

hället som kanske är handikappade, som kanske har någon annan typ av svårigheter. Hur 

ska man då kunna möta den personen för vad den är? (Samtal ett 2012) 

Det går alltså att uttyda att en lärare bör ta ansvar för sin egen utsatta roll och han/hon ska åt-

gärda detta genom att visa ryggrad och därmed visa eleverna vad som är rätt och fel sätt att bete 

sig på. En liknande attityd kan exemplifieras med citatet: ”Eskil borde stå på sig, tycker jag.” 

(Samtal ett 2012).  Liknande citat saknas när det gäller elever som blivit utsatta, vilket torde 

komma sig av att lärare i form av vuxna har ett större ansvar att vara starka än elever som är 

barn. 

Liksom i ovanstående specificering ”Eleven” under denna idealtyp kan det i denna idealtyp i 

samtalen ses som att den utsatta uttrycks ha ansvar att kunna bevisa att en kränkning/mobbning 

sker:  

Jag tänker på bevisbördan eftersom han upprepade gånger har blivit mobbad utav eleverna 

så skulle jag ha sagt att han skulle ha haft med sig en mikrofon och spelat in det hela. Utan 

bevisbörda i det här fallet blir det alltså ord mot ord. Då blir det massa elever mot läraren. 

(Samtal två 2012) 

I samtal ett pratades det också om vad annan skolpersonal på skolan där konflikten uppstått 

möjligen skulle kunna ge Eskil för ansvar att åtgärda. Det sades att en anledning till att rektor 

eller annan skolpersonal som inte är inblandade i konflikten inte fått slut på kränkningar-

na/mobbningen kan var att de tycker att Eskil själv har det största ansvaret att åtgärda proble-

met. Angående detta sägs bl.a. att: ”Man tycker att han får väl reda det där själv. Jag tycker i 

och för sig inte att de har rätt att säga så, men jag kan förstå dem. Det kanske inte är så sympa-

tiskt men, ändå.”  (Samtal ett 2012). Citatet tolkas som man i samtalet menar att ansvaret att 

åtgärda konflikten läggs på den utsatta läraren, vilket kan vara förståeligt. Även då lärarvikari-

erna inte tycker att annan skolpersonal ska får lägga ansvaret på Eskil så sägs ändå att det är 

förståeligt. Detta är en viktig aspekt eftersom förståelse lätt skulle kunna leda till acceptans.  

Eleven 

Av de tre samtalen med lärarvikarier var det endast i det första som det uttolkades som att ett 

samtal fördes kring att den utsatta eleven själv har ansvar att åtgärda konflikten. Uttalandet tol-

kats på detta sätt lyder som följande: 
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Jag [om jag varit den utsatta eleven Johanna] skulle kanske pratat med Lars, alltså med lära-

ren, efter lektionen. Och försöka få honom att göra på ett annat sätt. Alltså, jag har försökt 

visa att jag behöver hjälp och jag är ny i klassen och jag förstår inte varför du beter dig så-

här mot mig, och såhär. Alltså, försöka föra någon form av dialog. Sen så skulle jag spela in 

den dialogen. Sen beroende på hur han svarar, så har jag ändå ett bevis på hur han är. Och 

då är det kanske någon som tror mig. (Samtal ett 2012) 

Det är långt ifrån givet att ansvaret läggs på eleven då det inte sägs någonting om att eleven ska 

göra på ett visst sätt utan mer att man som elev skulle kunna göra på detta sätt. Med anledning 

av att saken ändå tas upp är det dock möjligt att läsa in att eleven som är utsatt ändå i samtalet 

ges ett visst ansvar att själv påverka sin situation genom att själv prata med den som utsätter. 

Det vill säga att eleven har ett visst ansvar att åtgärda konflikten. Speciellt stycket om att den 

utsatta eleven kan spela in dialogen med den utsättande läraren är intressant i denna specifice-

rade idealtyp eftersom det tyder på att eleven tilldelas ansvaret att kunna bevisa att en kränk-

ning/mobbning sker.  

Även då det bara är i samtal ett som det tolkas som att seminariedeltagarna uttryckte att eleven 

hade ansvar att åtgärda, noterades det dock i alla tre samtal att det står i fallbeskrivningen (se 

bilaga, fall 2) att eleven hade agerat för att själv försöka få konflikten löst. I samtal tre sägs rent 

ut att eleven inte ska behöva ansvara för att konflikten ska lösas: ”Rektorn ska sköta det här. 

Definitivt inte eleven, Johanna.” (Samtal tre 2012). I samma samtal sägs också att klassföre-

ståndarna inte bara kan ”bolla tillbaka det till henne, som elev, hon är ett barn.” (Samtal tre 

2012). 

Den som utsätter har ansvar att åtgärda 
Läraren 

Det är endast i samtal två som denna idealtyp anses finnas. I detta samtal är det ett uttalande 

som tolkas handla om att läraren som utsätter någon (eleven Johanna) tillskrivs ansvar att åt-

gärda en konflikt. Det lyder: ”Först tror jag att läraren ska ursäkta sig för att han skrek. Sen 

skapa kontakt och få en relation så eleven kan känna sig trygg igen. Så hon kan komma till lekt-

ionen.” (Samtal två 2012). Läraren verkar här ges ansvaret att åtgärda genom att återuppbygga 

en god relation med den elev som han utsatt. Det är i yttrandet oklart om ansvaret att se till att 

detta sker ligger på den utsättande läraren själv eller om det är yttre krafter som anses ha det 

ansvaret. Det är således tveksamt om idealtypen egentligen kan sägas finnas i samtalen.  

Intressant att märka är att idealtypen inte finns alls när det gäller att den utsättande eleven har 

ansvar att åtgärda. Det är mycket möjligt att läraren som är vuxen och anställd på skolan till-

skrivs ett större ansvar att ansvara för sina handlingar än eleverna. 

Konfliktens utomstående parter har ansvar att åtgärda  
Rektorn  
I samtliga samtal med lärarvikarierna lyfts rektorns betydande ansvar för att åtgärda konflikter i 

form av kränkningar och mobbning fram. Det finns ett stort antal yttranden som befäster denna 

specificerade idealtyp. Allra tydligast blir det i uttalanden såsom; ”rektorn ska sköta det här” 

(Samtal tre 2012), ”rektorn måste ju ta tag i det här” (Samtal ett 2012 och Samtal tre 2012) , 

”det är rektors ansvar i denna situation (Samtal två 2012) och att det är de ”vuxnas ansvar, som 

rektor och lärare och skola att hjälpa Johanna.” (Samtal två 2012). Dessa uttalanden tolkas som 

bestämda eftersom rektorn ska och måste åtgärda och att det är rektorns ansvar. En något osäk-

rare framhållning syns t.ex. i citaten: ”Ja, men det är väl rektorn. Man kan ju inte lägga ansvaret 
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hos eleven.” (Samtal två 2012) och ”Jag skulle nog vilja säga att rektor trots allt har visst ansvar 

för det här har försiggått så länge. Rektorn är arbetsledare. Då ska han jävlar anamma hålla reda 

på sina karlar och gubbar. Så det kommer han inte ifrån!” (Samtal två 2012). 

Som tidigare redovisat framkom under samtalen en idealtyp om att läraren som utsätts ska åt-

gärda konflikten som han är med i. det framkommer också yttranden som rakt ut säger att det 

inte borde vara så. T.ex:  

Jag tycker att han borde gått till rektorn i början av det här, inte bara låtit det flyta på. Och 

inte försöka lösa det själv, utan ta hjälp från skolans personal. När man är ny lärare också. 

Det är de som har auktoritet och som eleverna lyssnar på. (Samtal tre 2012).  

Då det menas att Eskil borde ha gått till rektorn för att enligt uttolkandet få slut på konflikten, 

går det att utläsa att ansvaret att lösa konflikten läggs hos rektorn. I uttalandet uttolkas det att 

rektorn tillskansas auktoritet och makt över eleverna eftersom de lyssnar på denne. Ett liknande 

exempel är: ”Han [Eskil] borde gå till sin arbetsgivare och säga; det här går inte, ni måste göra 

någonting. Det är ju inte han själv bara som ska göra någonting i en sådan här situation.” (Sam-

tal tre 2012). Med arbetsgivare borde det menas rektorn och då tolkas det som att det är denne 

som förutom läraren själv ska åtgärda konflikter. 

När det gäller lärarvikarierna själva och deras ansvar att åtgärda så menar de tydligt att deras 

ansvar slutar vid att de kontaktar rektorn om en konflikt i form av kränkningar eller mobbning 

upptäcks. Detta kan exemplifieras med detta citat: ”Som vikarie, står det ju i vår arbetsbeskriv-

ning att vi ska ta kontakt med skolledningen. Vi ska inte ta tag i sådant här själva. Då ska vi gå 

till rektorn eller vice rektorn.” (Samtal tre 2012). Rektorn har alltså det faktiska ansvaret att se 

till att åtgärder tas. 

I samtalen kommer det upp fler olika åtgärder som rektorn ska eller bör vidta när en konflikt i 

form av kränkningar eller mobbning har uppstått. T.ex. sägs det i samtalen att rektorn borde låta 

”mobbarna” få byta skola (Samtal ett 2012), att rektorn borde ”ringa hem till alla elever” som 

”var dumma mot den här läraren” (Samtal ett 2012) och måste hålla ett samtal med mobbarna 

och deras föräldrar (samtal ett 2012, Samtal två 2012 och Samtal tre 2012). Andra saker som 

uttrycks att rektorn borde göra är inte ”trippa på tårna kring de här eleverna. Att man verkligen i 

det här läget måste ta till hårdhandskarna.” (Samtal ett 2012), att rektorn borde ha ”satt sig ner 

och haft ett möte och sagt det här är vad jag har märkt, det här är något ni ska ändra på. Annars 

händer det här.” (Samtal två 2012) och att ”visa att läraren ska få respekt även fast läraren inte 

kan helt flytande svenska.” (Samtal två 2012).   

Ett annat återkommande tema i samtal ett och två är att rektorn borde erbjuda lärare och elever 

psykologisk hjälp, både om de är den utsatta och om de är de som utsätter. T.ex: 

Eller så kanske rektorn borde erbjuda den här läraren psykologisk hjälp. Det gör man ju med 

barn liksom. Så man borde kanske göra det med lärare också. Han kanske får skäll utav hel-

vete av sin fruga när han kommer hem att han måste ta ut det lite på eleverna. Så han 

kanske själv behöver lite psykologisk hjälp. (Samtal ett 2012) 

I samtalen uttrycks emellanåt en stor tillit till vad rektorn kan åstadkomma med sina åtgärder. 

Ett exempel på detta är följande citat: ”Alltså det står så här; rektorn har hävdat att han har pra-

tat med eleverna. Ja, om han nu har gjort alla de här åtgärderna skulle det ju inte fortsätta.” 

(Samtal ett 2012). Om rektorn vidtagit åtgärder i form av samtal med alla inblandade elever 

skulle alltså inte mobbningen/kränkningarna fortsätta. Liknande uttalanden finns också i samtal 
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två (2012). Möjligen vilar denna tillit på en viss naivitet och tro på att den här typen av konflik-

ter har enkla lösningar. Troligen löses inte en sådan här konflikt enbart med samtal med de som 

utsätter. 

Under samtal ett pratas det också en del om varför rektorn kanske väljer att inte vidta åtgärder 

även om denne vet om att en konflikt uppstått där en lärare utsätter en elev för kränkande be-

handling/ mobbning.  Rädsla från rektorns sida när det gäller läraren är en sådan aspekt som tas 

upp i samtal ett: 

Jag tror att det är det som är det stora problemet här, att ingen riktigt vågar prata med Lars, 

av de andra lärarna. Kanske inte ens rektorn riktigt vågar säga till den där läraren som 

kanske har jobbat här mycket längre än vad de har gjort. Som kanske har en helt annan sta-

tus på arbetsplatsen. KANSKE, nu är det här spekulationer i och för sig. Men eftersom ingen 

har gjort någonting, kan man kanske dra slutsatsen att man inte vill kaxa med den där lära-

ren. […] Om det är så att han inte vågar ta upp det så behöver han en ryggrad och då vet jag 

inte riktigt vad man ska göra. (Samtal ett 2012) 

Under de andra två samtalen uppfattas det som att rektorn helt enkelt inte gör sitt jobb om denne 

inte agerar och vad denna passivitet beror på pratas det inte om. Som andra orsaker nämns i 

samtal ett till exempel också att det i fall två är ”rätt uppenbart” att rektorn ”inte orkar eller inte 

vågar ta fajten” med läraren (Samtal ett 2012). Ytterligare en annan orsak som tas upp är att: 

Och det finns nog ganska stor risk för att det är underförstått bland både lärare och rektor att 

det här kommer inte att bli någon långlivad lärare. Han kommer nog att gå ganska snart. 

Några av dem kanske tycker att det är lika bra att det får löpa linan ut och så gör man ingen 

stor grej av det här. Jag tror inte att det är någon som säger det högt, men jag tror att det är 

ganska många som, bland lärare som jobbar tillsammans i 10, 20 år som tillsammans kan 

känna av det här och som kan förstå det, som kanske har sett det här hända förut också. 

Men de borde agera, tycker jag. (Samtal ett 2012) 

Dessa ovanstående uttalade orsaker tolkas som att det råder en obalans i maktrelationen mellan 

rektorn och läraren. Rektorn är alltid arbetsgivaren och läraren arbetstagaren och därmed borde 

rektorn ha den överordnade makten. Så behöver det enligt tolkningen av citatet alltså inte för-

hålla sig i det diskuterade fallet. Anledningen till maktobalansen kan i uttalanden under samta-

len bero på t.ex. att läraren har större auktoritäritet/status eller som ett uttalande antyder; ”för att 

de flesta lärare oftast känner sig som sina egna chefer” eller att lärarna är stöddiga och ”kungar i 

sina egna klassrum” (Samtal ett 2012).  

Att makten i rektorns och lärarnas relation är av stor betydelse uttrycks också i samtalen. Till 

exempel sägs att: ”Maktbalansen mellan lärare och rektor är ju också viktig. Han [rektorn] häv-

dar här att han har pratat med eleverna och även erbjudit en språkkurs och det ska… Det är 

alltså hans [Eskils] problem. Det ska ju inte vara hans problem.” (Samtal tre 2012). Detta tolkas 

som att ansvaret och därmed makten ska vara större hos rektorn än hos läraren eftersom det inte 

ska vara Eskils problem. 

Läraren 

Liksom att rektorns ansvar att åtgärda tas upp flitigt under samtalen, tas även lärare som inte är 

aktiva i konflikten ofta upp som ansvariga för att åtgärda den, dock inte i lika stor utsträckning. 

Rektorn har som visat ovan tillskrivits det största och det övergripande ansvaret och lärare till-

skrivs ofta ha ansvaret att anmäla och därmed överlämna ansvaret till rektorn. T.ex. sägs: ”De 
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här klassföreståndarna tycker jag borde ha gått till rektorn och bett om att få ha ett möte med 

honom. Rektorn ska sköta det här.” (Samtal tre 2012) och ”men här har i så fall mentorn pro-

blem som inte går till rektorn.” (Samtal två 2012). 

Däremot verkar läraren under samtalen tillskrivas ett övergripande ansvar om det är så att rek-

torn inte gör sitt jobb. I samtal två (2012) sägs t.ex. att om rektorn inte lyssnar på läraren som 

anmäler så ska man anmäla till skolverket. Det är i uttalandet dock lite oklart om det är rektorn 

man ska anmäla eller om det är kränknings-/mobbningsärendet som ska anmälas till högre in-

stans. Hur som helst tolkas det som att läraren ges ett övergripande ansvar att åtgärda om rek-

torn inte tar det ansvaret. Dessa uttolkningar av yttrandena under samtalen visar också på en 

maktrelation, där rektorn har större makt än lärarna. Störst makt verkar dock skolverket tillskri-

vas eftersom det är dit som det sägs att läraren ska vända sig om rektorn inte lyssnar på läraren. 

Även då Skolverket och rektorn verkar tillskrivas störst makt i samtalen med lärarvikarierna så 

betyder inte på något sätt att lärarna inte har ett eget ansvar att åtgärda konflikter i form av 

mobbning/kränkningar. I samtalen talas det inte så mycket om vilka åtgärder som enlärare bör 

vidta, utan det konstateras oftast bara att läraren ska ta tag i problemet eller att lärare inte har 

tagit tag i problemet och därför inte tagit sitt ansvar. När det pratas om fall två och varför situat-

ionen ser ut som den gör sades det t.ex. i samtal två att ”det väl också det här med de andra 

vuxna som inte tar sitt ansvar” (2012). Med ”de andra vuxna” menas med största sannolikhet de 

klassföreståndare som inte hjälpt den utsatta eleven Johanna när hon bett om hjälp eftersom det 

är de enda andra vuxna som finns med i den första delen av fallbeskrivningen som lärarvikarier-

na vid uttalandet läst (se bilaga, fall två). Yttranden om lärarnas brist på ansvarstagande kan ses 

i alla samtal, ett annat exempel på det är: ”Sen tycker jag att de andra lärarna, som inte gör 

någonting åt det, om de vet någonting om det här så kan de ju inte bara låta det vara såklart.” 

(Samtal ett 2012). 

Vilka åtgärder som en lärare ska/bör vidta pratas det som sagt inte så mycket om i samtalen med 

lärarvikarierna. Det finns dock ett par olika typer av åtgärder som nämns. Den största kategorin 

handlar om att lärare ska vända sig till rektorn (se ovan i denna idealtyp under specificeringen 

”Rektorn” för citat av denna typ). I övrigt finns inga lösningar som återkommer i flera samtal. 

Att läraren borde ringa och maila föräldrarna är ett exempel från samtal två (2012) och i samtal 

ett sägs att ”om jag varit klassföreståndare hade jag tagit upp det här med respekt, det handlar 

om respekt. […] Man har ändå nått slags ansvar som lärare också även om inte vi ska uppfostra 

våra elever och så.” (2012). Ett annat förslag till åtgärd är: 

Jag tycker att man [klassföreståndaren] kunde ha förklarat för Johanna… Det kanske är en 

jättedålig idé… Men att han kan vara sådär hård. Och att de vet om det och kan förklara det 

så att hon kan få en förståelse för det. Det är inte mot henne. Eller är det dåligt att säga så 

till en elev om en lärare? Istället för att säga till henne att; gå och prata med honom. Ha de 

kunnat säga att; ja vi vet att han är hård och… (samtal tre 2012) 

Referatet och det första citatet handlar om fall ett medan det andra citatet handlar om fall två. I 

alla fall rör det sig dock om att läraren ska vända sig till eleverna. Alltså oavsett om de är de 

som utsätter eller är de som utsätts. Det är anmärkningsvärt att det inte pratas om vad lärare ska 

vidta för åtgärder om det är en lärare som utsätter en elev. En anledning till att denna typ av 

åtgärder kanske inte tas går det dock att utläsa att det talas om i samtalen, t.ex.: 

Jag tror att det är det som är det stora problemet här, att ingen riktigt vågar prata med Lars, 

av de andra lärarna. Kanske inte ens rektorn riktigt vågar säga till den där läraren som 
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kanske har jobbat här mycket längre än vad de har gjort. Som kanske har en helt annan sta-

tus på arbetsplatsen. KANSKE, nu är det här spekulationer i och för sig. Men eftersom ingen 

har gjort någonting, kan man kanske dra slutsatsen att man inte vill kaxa med den där lära-

ren. (Samtal ett 2012).  

Eftersom de andra lärarna inte vågar tala med läraren Lars som har en konflikt med eleven Jo-

hanna kan en obalans i maktförhållandet mellan Lars och de andra lärarna läsas in. Eftersom 

lärarna, enligt uttalandet, kanske är rädda för Lars så vågar de inte ta tag i problemet och kon-

flikten blir därmed svårlöst. Vidare sägs i samma samtal att: ”i många fall är det väl helt enkelt 

så att många lärare känner att det är ett sådant tabu att stega in på någon annan lärares mark. Att 

säga åt någon annan lärare vad som är fel och vad som är rätt.” (Samtal ett 2012). Även här kan 

uttalandet kopplas till att en konflikt är svårlöst p.g.a. förhållandena mellan lärare på skolan.  

Maktrelationen mellan elever och lärare är också ett återkommande samtalsämne i de tre samta-

len med lärarvikarierna. Bl.a. tas förtroendeaspekten upp, t.ex.: ”För det i sig förstör ju ett för-

troende. Alltså, om man går till en annan lärare och berättar, och man får ingen respons, då blir 

det bara värre.” (Samtal ett 2012). En annan aspekt som det talas om under samtalen är att lärar-

na borde lära eleverna ”respekt och tolerans” mot sina lärare (Samtal tre 2012), respekt tas även 

upp i samtal två (2012) och i samtal ett sägs det på det här sättet: 

Ja, om jag varit klassföreståndare hade jag tagit upp det här med respekt, det handlar om 

respekt. Alltså, barn ska inte bete sig så mot äldre. Det handlar om att det är eller inte är 

okej, även om man har mycket annat att tänka på så måste man ändå få eleverna att förstå. 

Det är inte okej, det kommer inte att hålla i längden och man kan inte mobba sina arbets-

kamrater sen när de är vuxna bara för att de är annorlunda än dem själva. Jag tror att det är 

där det ligger. (Samtal ett 2012) 

Det får väl antas att när det talas om respekt i dessa samtal så menas att respekt är både ett sätt 

att förhindra och att åtgärda mobbning/kränkningar. I blockcitatet tolkas det som att samtal om 

respekt med elever som utsätter en lärare kan vara en metod för att åtgärda och få slut på mobb-

ningen/kränkningarna. I detta citat kan också att maktperspektiv läsas in dådet är läraren som 

ska tillrättavisa eleverna. Det kanske kan tyckas naturligt att lärare har ett maktövertag gentemot 

eleverna, men när elever utsätter en lärare så har plötsligt rollerna bytts. Att läraren ska prata 

med eleverna kan vara ett sätt för lärare som grupp att återfå makten, även om det inte är den 

utsatta läraren som återfår makten i detta skede. I samtal tre förklaras den ”naturliga” maktrelat-

ionen mellan lärare och elever och det poängteras att det är lärarna, ”de som är vuxna”, som ska 

ta tag i konflikter, och att de inte kan ”bolla tillbaka det till henne, som elev” eftersom hon är ett 

barn (2012). I ett annat samtal talas det om att eleven Johanna som ”är i en sådan ålder, då man 

inte alltid kan stå för sig själv.” (Samtal ett 2012). Vidare i samtalet sägs att: 

- Sen tycker jag att de andra lärarna, som inte gör någonting åt det, om de vet någon-

ting om det här så kan de ju inte bara låta det vara såklart. Sen, att hon ska få reda ut 

det själv med Lars, känns ju också sådär. Vilken årskurs är det? 

- Åttan 

- Åttan. Nej, inte okej. Det tycker jag verkligen inte.  

(Samtal ett 2012) 

Det antyds att det skulle kunna vara ok att den utsatta eleven skakunna ta tag i det själv om det 

hade varit en elev i en annan årskurs. Det är således inte givet att maktrelationen mellan lärare 

och elever behöver vara ojämn om eleven är äldre. 
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I samtalen pratas det också om vilken lärare som ska ta tag i situationen om en elev upptäcks 

vara utsatt för kränkningar/mobbning. I samtliga samtal lyfts mentorer och klasslärare (kallas 

även klassföreståndare) fram. T.ex.:” mentor[n] har ett ansvar över eleven.” (samtal två 2012) 

och: 

- Det är väl klasslärana som ska ta hand om det? 

- Ja, det kanske är otydligt med det? 

- Jag trodde att det var deras roll. 

- Hon gick ju till dem. Då måste ju de ta ansvaret. Det är de som är vuxna. De kan inte 

bara bolla tillbaka det till henne, som elev, barn. 

 (Samtal tre 2012) 

Denna fokus på klasslärare/klassföreståndare och mentorer beror troligen på att det är de som 

ofta har annat särskilt ansvar när det gäller ”sina” elever (såsom att ta kontaktat med föräldrar, 

hålla i utvecklingssamtal och hålla koll på närvaro). Det är troligt att lärarvikarierna menar att 

dessa lärare har speciellt ansvar även när det gäller mobbning/kränkningar där deras elever är 

inblandade. För att åtgärder ska kunna tas är det ju också uppenbarligen bra om det finns regle-

rat vem som har ansvaret för vad, annars torde det vara lätt att ärendet faller mellan stolarna. 

Det kan också vara så att fokusen på dessa lärare kom att bli så under samtalen eftersom fallbe-

skrivning två handlade om att den utsatta eleven gick till sina klassföreståndare för att få hjälp 

(se bilaga, fall två). Fallbeskrivningen kan alltså ha påverkat hur lärarvikarierna pratade om 

lärares ansvar att åtgärda konflikter. 

Övrig skolpersonal  

Annan skolpersonal än rektor och lärare pratas det ytterst lite om under samtalen med lärarvika-

rierna. Det är endast i samtal ett som kurator och skolsyster nämns kunna ha möjlighet att vidta 

åtgärder när en konflikt uppstått. Dessa nämns då som att de kan vara med i ett antimobbnings-

team:  

Finns det inget antimobbningsteam på skolan? Det brukar ju finnas på skolorna. Alltså nå-

gonstans man kan vända sig till om inte lärare eller rektor gör något åt saken. […] Då kanske 

det består av en såhär kurator och skolsyster och någonting mer. Då tänker jag mig att, den 

här skolan verkar inte ens ha en sådan grupp. Då finns det inte ens en instans att gå till. 

(Samtal ett 2012) 

I citatet går alltså att utläsa att kurator och skolsyster skulle kunna ha ett ansvar att åtgärda en 

konflikt i form av mobbning/kränkning om det är med i ett antimobbningsteam. Om de inte är 

med i ett sådant team nämns inte deras ansvar i samtalen.  

Föräldrarna 

Även då föräldrarnas ansvar för sina barn tas upp under ett flertal tillfällen under samtalen sägs 

inte mycket om att de borde eller ska ha ansvar att åtgärda en konflikt som uppstått. Föräldrarna 

ges ibland ansvaret att prata med sina barn, t.ex. ”Man borde ringa till föräldrarna och säga att 

nu har vi haft ett möte hon [eleven] säger att hon och matteläraren har problem. Skulle ni bara 

kunna kolla läget i veckan? Och skicka ett mail.” (Samtal två 2012), men det är svårt att tolka 

det på ett annat sätt än att detta inte är ett medel för att lösa konflikten utan ett medel föra att få 

föräldrarna att veta om konflikten. I ett annat samtal sägs dock att föräldrarna borde ha ett an-

svar att göra något: 
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Men alltså föräldrarna… Vart är föräldrarna i det här? Jag tänker att hon skulle ha... Alltså jag 

skulle ha pratat med mina föräldrar väldigt tidigt, jag skulle inte ha väntat. Föräldrarna har 

alltså jättestor betydelse. De borde göra något. (Samtal ett 2012) 

Det är dock oklart om ansvaret att ”göra något” gäller att se till att de på skolan vidtar de åtgär-

der som behövs eller om det gäller att själva vidta direkta åtgärder. Åtgärder från föräldrarnas 

sida skulle alltså kunna vara både dessa två. Dessa ovan citerade samtal gäller då en elev blivit 

utsatt. Föräldrarnas ansvar för sina barn när de utsätter sägs det inte mer om än att de just har 

”ansvar för sin unge” (Samtal två 2012).  

Eleverna 

Att elever har ansvar att åtgärda i en mobbningstvist kan diskuteras. I samtal ett med lärarvika-

rier från Lärarjouren sades att: ”jag vet att vår rektor tog ordentliga tag när vi var dumma mot 

den här läraren. Jag tycker att det var bra såhär i efterhand.” (Samtal ett 2012). Ur citatet kan 

utläsas att det var rektorn som talade med eleverna och sa att detta beteende inte var godtagbart. 

Eleverna fick här alltså en order om förändring. Om de nödgades åtgärda detta beteende be-

nämndes dock inte. Således blir frågan om eleverna verkligen var tvungna att åtgärda sina bete-

enden eller om det kunde komma ifrån ansvaret. Det är inte heller helt tydligt om det som åsyf-

tas i citatet är att elever borde/ska ha ansvar att åtgärda. Ett liknande resonemang kan föras 

kring följande uttalande: ”De [läraren och eleverna] borde ha satt sig ner och haft ett möte och 

sagt det här är vad jag [läraren] har märkt, det här är något ni [elever]ska ändra på. Annars hän-

der det här.” (Samtal två 2012). Ur citatet kan uttydas att det var läraren som skulle åtgärda och 

sätta sig ner med sina elever och säga ”det här är något ni ska ändra på”, men det går också att 

utläsa att eleverna måste delta i diskussionen med läraren och därmed medverka i åtgärdandet. 

Men samtidigt är det en fråga om eleverna är tvungna att åtgärda sina beteenden.  

Analys av data/empiri inom den diskursiva 

praktiken  

Nedan följer en sammanställning av de i textanalysen funna diskurserna och idealtyperna pre-

senterat i tabellform för överblickbarhetens skull. Sedan följer en analys av intertextualiteten 

mellan de olika arenorna. Detta analysarbete blir således en slags jämförande analys. Dessutom 

görs i denna analys också en direkt jämförelse mellan arenornas diskurser och idealtyper. Detta 

är det andra steget i Faircloughs tredimensionella modell.  
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Tabell 1. X betyder att idealtypen hittats. Tomt fält betyder att idealtypen inte har kunnat påträffas. 

Idealtyperna står i fetstilt och specificeringarna av dessa står i normal stil. 

 

  Läroplaner Forskning Samtal mellan 

  och skollag   lärarvikarier 

Mobbningsfenomenets grund 
och uppkomstmekanismer       

Läraren utsätter/har makten i konflikten   X X 

Eleven utsätter/har makten i konflikten   X X 

Läraren är den utsatta för konflikten   X X 

Eleven är den utsatta för konflikten X X X 

Konfliktens utomstående parter       

är upphov till konflikten   X X 

Samhället       

Huvudmännen       

Rektorn   X  X 

Lärare   X X 

Övrig skolpersonal   X   

Föräldrarna   X X 

Eleverna   X   

Förebyggande arbete       

Samhället har ansvar att förebygga       

Huvudmännen har ansvar att förebygga X X   

Rektorn har ansvar att förebygga X X X 

Lärare har ansvar att förebygga X X X 

Övrig skolpersonal har ansvar att förebygga X X X 

Föräldrarna har ansvar att förebygga   X X 

Eleverna har ansvar att förebygga X   X 

Konfliktlösningsåtgärder       

Den utsatta har ansvar att åtgärda   X X 

Läraren   X X 

Eleven   X X 

Den som utsätter har ansvar att åtgärda   X X 

Läraren   X X 

Eleven       

Konfliktens utomstående parter har ansvar        

att åtgärda X X X 

Samhället   X   

Huvudmännen X X   

Rektorn X X X 

Lärare X X X 

Övrig skolpersonal X X X 

Föräldrarna   X X 

Eleverna 
X   X 
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Intertextualiteten mellan arenorna borde logiskt sett förhålla sig i den ordningen att läroplanerna 

och skollagen har det dominerande maktinnehavet över forskningen om skolmobbning och lä-

rarvikarierna då styrdokumenten har till uppgift att styra skolans verksamhet. Karaktären i styr-

dokumentens texter speglar denna position då fenomenet mobbning beskrivs i generella drag, 

t.ex. då verken elever eller lärare pekas ut som de som kan utsätta eller vara utsatta. Då forsk-

ningen och samtalen mellan lärarvikarierna visat sig uttrycka fler idealtyper än styrdokumenten 

måste dock tolkningen göras att dessa arenor inte är så styrda av styrdokumenten som man 

skulle kunna föreställa sig, utan att deras tankar och åsikter grundar sig på delvis andra premis-

ser. 

I övrigt finns inga direkta intertextuella kopplingar mellan arenorna då lärarvikarierna, åt-

minstone inte vad vi känner till, har tagit del av de forskningstexter som analyserats i denna 

undersökning. Uttalandena under samtalen kan omöjligt ha påverkat varken läroplanerna, skol-

lagen eller forskningen då dessa samtal hölls efter att dessa texter skapats. De forskningsav-

handlingar som använts i denna undersökning skulle teoretiskt sett kunna ha påverkat läropla-

nerna och skollagen då de publicerats innan. När styrdokument skrivs borde forskning tas i be-

aktning för att de ska bli vetenskapligt förankrade. Däremot finns det inget som säger att just 

den forskning som använts i denna undersökning också har studerats i arbetet med framställan-

det av styrdokumenten då sådana kopplingar inte kunnat upptäckas eller fastställas. 

Diskursen ”mobbningsfenomenets grund och uppkomstmekanismer” 

Av fem möjliga idealtyper under diskursen ”mobbningsfenomenets grund och uppkomstmekan-

ismer” har det endast hittats en idealtyp i läroplanerna och skollagen. I både forskningen och 

samtalen har vi hittat samtliga fem idealtyper. Läroplanerna och skollagen har till uppgift att 

sätta upp regler och riktlinjer för skolans verksamhet. Regler och riktlinjer måste ses som verk-

tyg för förebyggande och åtgärdande handlingar. Dokumentens funktion är inte att synliggöra 

och förklara varför någonting uppkommer. Därav är resultatet, att det endast finns en idealtyp 

under diskursen ”mobbningsfenomenets grund och uppkomstmekanismer”, föga förvånande.  

Det enskilt mest slående resultatet under diskursen ”mobbningsfenomenets grund och upp-

komstmekanismer” är att idealtyperna ”Läraren är den utsatta för konflikten” och ”Eleven är 

den utsatta för konflikten” påträffats i sådan liten omfattning i forskningen. Resultatet upplevs 

som märkligt i efterhand då forskningen borde ha fler uttalanden som skulle kunna placeras 

under denna idealtyp. Eftersom forskningen handlar om mobbning och kränkningar känns det 

föga troligt att de inte tar upp speciellt många aspekter som rör att den som mobbar/kränker är 

upphov till konflikten. Anledningen till detta resultat kan bero på att det i den metodiska ge-

nomgången av det omfattande textmaterialet kan ha sökts efter uttalanden som var mer konkreta 

och tydliga, än när samma genomgång gjordes i samtalen och styrdokumenten som är på väst-

ligt färre antal sidor. I samtalen och styrdokumenten gavs det med andra ord en större möjlighet 

att finna mer svårtolkade och implicita uttalanden då textmängden gjorde att materialet kunde 

läsas mer djupgående. I fokusgruppssamtalen mellan lärarvikarierna har denna idealtyp funnits i 

uttalanden som varit tvungna att tolkats ingående, inga av uttalandena uttrycker explicit att den 

som utsätter är upphov till konflikten.  

Att det i samtalen har placerats in många uttalanden om idealtyperna ”Läraren är den utsatta för 

konflikten” och ”Eleven är den utsatta för konflikten”, medan de i forskningen inte alls ta upp i 

samma utsträckning beror troligvis på att samtalen grundar sig på fallbeskrivningar som handlar 
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om elever och lärare som blir utsatta, medan det i forskningen däremot läggs fokus på att eleven 

är den utsatta och därför behövs kanske inte en förtydligande göras om vem det är som blir ut-

satt.  

I forskningen och samtalen mellan lärarvikarierna skiljer sig förekomsten av idealtyperna även 

åt då det gäller specificeringarna ”Övrig skolpersonal” och ”Eleverna” under idealtypen ”Kon-

fliktens utomstående parter är upphov till konflikten”. I forskningen har dessa idealtyper tolkats 

finnas men inte i samtalen med lärarvikarierna. Att de inte finns i samtalen kan bero på hur fall-

beskrivningarna var utformade. Då samtalen utgick ifrån fallen som handlar om en lärare som 

utsätter en elev och elever som utsätter en lärare kan slutsatsen dras att de inte kom in på andra 

aktörer än de som fallen hade med. 

När materialet bearbetades hittades samhället och huvudmän som aktörer i situationer som rörde 

mobbning/kränkningar. Att dessa aktörer inte hittades i forskningen och samtalen mellan lärar-

vikarierna när det gäller konflikters uppkomst är värt att reflektera över. Att samhället och sko-

lans huvudmän inte kunnat placeras in under idealtypen ”Konfliktens utomstående parter är 

upphov till konflikten” kan tyckas vara både förståeligt och oförståeligt. Man skulle kunna 

tänka sig att samhället och huvudmännen indirekt skulle kunna påverka elever och lärare på 

skolor att utöva mobbning/kränkningar. Detta eftersom de har makt att föra ut budskap om nor-

mer, ideal och moralisk värdegrund till invånarna. I forskningen och samtalen har de uppenbar-

ligen inte tänkt i dessa banor. Vad detta beror på går inte att utläsa i data/empirin, och försök till 

förklaringar skulle därför endast bli spekulativa. 

När det gäller idealtyperna ”Läraren utsätter/ har makten i konflikten” och ”Eleven utsätter/ har 

makten i konflikten” skiljer sig uttalandena åt inom arenorna forskningen och samtalen mellan 

lärarvikarier. I båda arenorna finns uttalanden om maktperspektivet och maktobalans mellan 

lärare och elever. I samtalen framkommer det dessutom många uttalanden om att det är just 

läraren som utsätter en elev och elever som utsätter en lärare (vilket nästan inte alls framkom-

mer i forskningen). Eftersom lärarvikarierna utgick från fallbeskrivningar där en lärare utsätter 

en elev och elever som utsätter en lärare för mobbning/kränkande behandling tycks det förefalla 

naturligt att samtalen kom att beröra lärare och elever som utsätter. I forskningen fokuseras det 

på mobbning/kränkningar elever emellan och det är därför föga förvånande att denna arena inte 

har samma fokus på lärare och elever som utsätter. 

Idealtypen ”Den utsatta är upphov till konflikten” talas det mer om i samtalen än i forskningen. 

Under denna idealtyp talas det om olika orsaker till varför en utsatt kan bli utsatt. I bägge are-

norna diskuteras allmänt om den utsattas egenskaper som upphov till konflikten. När det gäller 

att eleven är den utsatta tas flera aspekter upp än när det gäller läraren. Det kan betyda att elever 

oftare ses som utsatta än vad lärare gör. Detta är åtminstone bilden som framkommer i tidigare 

forskning och den allmänna debatten om mobbning/kränkningar. 

I övriga idealtyper talas det generellt på liknande sätt i de olika arenorna. 

Diskursen ”förebyggande arbete” 

Av våra tre arenor är det ingen som talar om aspekten samhällets ansvar att förebygga konflikter 

i form av mobbning/kränkningar. Tolkningen av detta blir att samhället tycks ligga för långt 

bort från där mobbing/kränkningar sker, d.v.s. skolan. Vi menar att man skulle kunna lägga ett 

visst ansvar på samhället eftersom det påverkar normer, ideal och moraliska värdegrunder. 
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Idealtypen ”Huvudmännen har ansvar att förebygga” finns både i läroplanerna och skollagen 

och i forskningen men inte i samtalen med lärarvikarierna. Anledningen skulle kunna antas bero 

på att lärarvikarierna stannar sina resonemang vid den faktiska skolans högsta instans, d.v.s. 

rektorn. Detta eftersom de i samtalen utgår ifrån fallbeskrivningarna som beskriver händelser 

som utspelar sig på skolor. I forskningen och styrdokumenten antas det att huvudmännens an-

svar tas upp då de möjligen ser på skolan i ett större sammanhang. Huvudmännen är inte aktiva 

inom den faktiska skolan, men de påverkar skolan uppifrån genom t.ex. regler, bestämmelser 

och budget.   

Både forskningen och samtal med lärarvikarierna talar om föräldrars ansvar att förebygga kon-

flikter. Läroplanerna och skollagen talar däremot inte om den aspekten. Troligen beror detta på 

att läroplanerna och skollagen inte vänder sig till föräldrar utan till skolpersonal. Att forskning-

en och samtalen med lärarvikarierna talar om föräldrarnas ansvar att förebygga beror enligt 

uttolkningarna av uttalandena på att föräldrarna har ett generellt ansvar för sina barn.  

I samtal med lärarvikarierna och i läroplanerna och skollagen hittas idealtypen ”Eleverna har 

ansvar att förebygga”, däremot hittas den inte i forskningen. Att den hittas i de två förstnämnda 

arenorna kan bero på att båda dessa ser det som ”självklart” att skolan som institution ska lära 

eleverna att förebygga mobbning/konflikter. Detta är åtminstone intrycket som fås utifrån de 

uttalanden som görs. Att forskningen inte tar upp denna aspekt blir därmed förvånande. En för-

klaring till detta är omöjligt att fastställa och resonemang om detta skulle därför endast bli spe-

kulativa. Styrdokumenten tolkas ta upp att elever har ansvar att förebygga i långt större ut-

sträckning än vad det görs i samtalen. Styrdokumenten lägger med andra ord uppenbarligen 

större vikt vid elevers ansvar än vad forskningen och lärarvikarierna gör i samtalen. Detta är 

intressant eftersom styrdokumenten borde påverka vad forskningen och lärarvikarier anser om 

saken. 

I skollagen och läroplanerna och forskningen talas det mycket om att ”Läraren har ansvar att 

förebygga” konflikter. Dessa förebyggande åtgärder hålls på en generell och övergripande nivå. 

Aspekter som tas upp är att läraren ska verka för demokratiska värden, acceptans, respekt och 

en god skolmiljö. I samtalen med lärarvikarierna talas det mer specifikt om värdet acceptans och 

hur lärare ska balansera auktoritet gentemot eleverna. Det känns inte förvånansvärt att så är 

fallet eftersom styrdokument och forskning rör en mer generell nivå än vad samtal gör eftersom 

det som sägs i samtal inte bearbetas i speciellt hög mån. 

I övriga idealtyper talas det generellt på liknande sätt i de olika arenorna. 

Diskursen ”konfliktslösningsåtgärder” 

I läroplanerna och skollagen har inte uttalanden kunnat placeras under idealtyperna ”Den utsatta 

har ansvar att åtgärda” och ”Den som utsätter har ansvar att åtgärda”. Dessa idealtyper har där-

emot hittats i forskningen och samtalen med lärarvikarierna. I styrdokumenten benämns inte 

mobbare/kränkare eller mobboffer/ kränkningsoffer överhuvudtaget. Därför talas det såklart inte 

heller om att dessa har ansvar att åtgärda.  

I forskningen har uttalanden som hamnar under idealtypen ”Den utsatta har ansvaret att åtgärda” 

med specificeringen ”Läraren” plockats ut. Dessa uttalanden bedömdes i textanalysen vara nå-

got tveksamma även om det slutligen bedömdes att det skulle kunna tolkas tillhöra denna ideal-

typ och specificering. I forskningen utgår resonemangen generellt ifrån fall där elever utsätter 

andra elever och fall med lärare som utsätts lägger de inte lika stor vikt vid, vilket skulle kunna 
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vara en förklaring till detta. I samtalen däremot, talas det om lärarens ansvar på ett mycket tyd-

ligt sätt. Detta beror troligtvis på att samtalen utgick ifrån fallbeskrivningen om läraren Eskil 

som blir utsatt.  

När det gäller om läraren som utsätter har ansvar att åtgärda är det i både forskningen och sam-

talen mellan lärarvikarierna tveksamt om idealtypen kan anses finnas eller inte. Eftersom det är 

möjligt att tolka dessa uttalanden som att de hamnar under denna idealtyp har vi ändå valt att 

betrakta det som att denna idealtyp finns. Problemet med detta är att det kan ses som en över-

tolkning av uttalandena, d.v.s. ”den som söker den finner”.  

I samtalen saknas specificeringen ”Eleven” under idealtypen ”Den som utsätter har ansvar att 

åtgärda”. Fall ett handlar om elever som utsätter en lärare. Därför är det anmärkningsvärt att 

denna specificering av idealtypen inte tas upp och att det inte pratas om att eleverna som mob-

bar/kränker Eskil inte har ett ansvar att lösa konflikten. Speciellt eftersom läraren Eskil som är 

utsatt tycks anses ha ett sådant ansvar. I forskningen ges elever som utsätter inte något stort 

ansvar.   

Forskningen tar upp att samhället har ansvar att åtgärda konflikter som uppstår på skolan. Där-

emot hittas inte uttalanden i styrdokumenten och samtalen mellan lärarvikarierna som anses 

hamna under den specificeringen ”Samhället” under idealtypen ”Konfliktens utomstående parter 

har ansvar att åtgärda”. Att inte styrdokumenten för detta på tal kan bero på att de vänder sig till 

de som är involverade i skolans verksamhet och inte till samhället i stort.  Att lärarvikarierna 

inte talar om denna aspekt kan bero på att de koncentrerar sig mer på skolan som institution än 

som en samhällelig angelägenhet, då de utgick ifrån fallbeskrivningarna när de samtalade.  

I samtal mellan lärarvikarierna finns inte specificeringen ”Huvudmännen” under idealtypen 

”Konfliktens utomstående parter har ansvar att åtgärda”. Däremot påträffas den i både forsk-

ningen och styrdokumenten. Att det inte talas om huvudmännens ansvar i samtalen skulle kunna 

bero på att de koncentrerar sig mer på skolan som institution än i vidare bemärkelse eftersom de 

utgick ifrån fallbeskrivningarna när de samtalade.  

Inom samtliga arenor tolkas det som att det talas om rektorns ansvar på en övergripande nivå. I 

forskningen och samtalen talas det om vad rektorn ska göra explicit eller implicit uttryckt. I 

skollagen däremot används ordet får när det gäller rektorns ansvar att åtgärda. Detta är intres-

sant eftersom rektorns ansvar därmed blir otydligt i skollagen, men att forskningen och lärarvi-

karierna beser det hela som givet att rektorn ska ha det ansvaret. Eftersom skolan måste följa 

skollagen är det anmärkningsvärt att dokumentet uttrycker sig så otydligt. Intertextualiteten 

mellan arenorna blir således oklar fastän den borde vara distinkt.  

Att annan skolpersonal än rektor och lärare kan ha ansvar att åtgärda konflikter nämns inte i 

styrdokumenten och forskningen. Däremot nämns skolsyster och kurator i samtalen. Det kan 

tyckas lite märkligt att skolsyster och kurator inte nämns i forskningen eftersom det ofta talas 

om andra parter som har ansvaret att åtgärda vid konflikter. Att skollagen och läroplanerna inte 

tar upp dessa yrkeskategorier specifikt är mindre märkligt eftersom det ofta står väldigt allmänt 

om att ”alla som arbetar i skolan” ska åtgärda.  

Föräldraaspekten tas som tidigare nämnt inte upp överhuvudtaget i läroplanerna och skollagen 

och idealtypsspecificeringen om föräldrars ansvar att åtgärda konflikter finns därmed inte heller 

under idealtypen ”Konfliktens utomstående parter har ansvar att åtgärda”. För resonemang kring 

möjlig anledning se under rubriken ”Diskursen förebyggande arbete”. Det är intressant att det 
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inte pratas mer om föräldrarnas ansvar när en konflikt ska åtgärdas i samtalen med lärarvikari-

erna. Kanske är det så att lärarvikarierna tänker sig att mobbning/kränkningar sker på skolans 

arena och att de därför ser det som att det är skolpersonalens ansvar att lösa. Med tanke på den 

begränsade tidsrymden för samtalen är det också mycket möjligt att detta samtalsämne inte hann 

tas upp mer ingående. 

I styrdokumenten och i samtalen mellan lärarvikarierna kan specificeringen ”Eleverna” påträf-

fas, vilket den däremot inte gör i forskningen. Att den inte påträffas i forskningen men i styrdo-

kumenten är tänkvärt eftersom forskningen borde vila på vad som sägs i styrdokumenten. I både 

styrdokumenten och samtalen är det också något tveksamt om man kan tolka in att det finns 

uttalanden som handlar om elevernas ansvar att åtgärda.  

I övriga idealtyper talas det generellt på liknande sätt i de olika arenorna. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Analys och diskussion av den sociala praktiken  

Syftet med studien är som bekant att ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv analysera hur 

fenomenet mobbning, även kallat kränkningar, mellan lärare och elever konstrueras diskursivt i 

forskning, läroplaner och i skollagen samt i fokusgruppssamtal mellan lärarvikarier. I detta av-

snitt kommer analysen och diskussionen av den sociala praktiken som utgår ifrån den textuella 

analysen och analysen av den diskursiva praktiken att se till att syftet uppnås. Tillsammans sva-

rar de tre analysdimensionerna på studiens två forskningsfrågor. Nedan kommer alltså dessa 

frågor att besvaras: ”Hur konstrueras fenomenet mobbning – med fokus på relationer mellan 

lärare elever – diskursivt på olika arenor?” och ”Var läggs ansvaret för mobbningen/de krän-

kande handlingarna och vem/vilka tillskrivs makten i konflikten?”.  

Den sociala praktiken har både diskursiva och icke-diskursiva element och därför räcker inte 

data/empiri till för att kunna analysera denna dimension (Bergström & Boréus 2005: 256‒258).  

För att kunna analysera den sociala praktiken har därför Margareta Normells bok Från lydnad 

till ansvar: Kunskapssyn, känslor och relationer i skolan (2008) använts. I detta avsnitt sätts 

dessutom analyserna i relation till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet kritisk dis-

kursanalys. Här diskuteras även resultatens betydelse och vilka slutsatser som dras av dessa. 

Normell (2008: 7) menar att det i dagsläget sker en långsam övergång från ett mer aktoritärt till 

ett mer demokratiskt samhälle. Lärares automatiska makt över eleverna har under en tid luckrats 

upp och ideologin övergått till en mer jämställd maktrelation. Dessutom har utvecklingen gått 

från att sätta det kollektiva först till individens rätt. I vissa fall har maktpositionerna rent av 

blivit de omvända, där elevernas rättigheter överstiger lärarnas och där lärarnas skyldigheter ses 

som större än elevernas. För många lärare har detta kommit att innebära svårigheter att ”skilja 

mellan att bli arg på eleverna och att kränka dem.” (Normell 2008: 70). I analyserna av de två 

första dimensionerna har det t.ex. blivit synbart att skollagen ger elever överordnade rättigheter 

då där anges ett förbud mot kränkande behandling av barn och elever, mena att samma förbud 

inte ges gentemot kränkningar av vuxna på skolan. Även i läroplanerna uttrycks det som att det 

är till eleverna som förebyggande åtgärder och åtgärdande handlingar mot redan skedd mobb-

ning/kränkning ska riktas. Förbud mot kränkande behandling av vuxna inom skolan tolkas i 

analyserna inte heller finnas i läroplanerna.  

Detta gäller även i forskningen där lärarnas rättigheter att inte mobbas/kränkas inte tas upp. I 

fokusgruppssamtalen mellan lärarvikarierna talades det dock om att skolan har ett ansvar att se 

till att lärare mår bra på sin arbetsplats. Fokus ligger dock även i denna arena på elevernas väl-

befinnande och rättigheter. I samtalen uttrycks också att lärare som mobbas/kränks inte behöver 

lika mycket hjälp som elever som mobbas/kränks. Elever anses alltså i samtliga arenor vara mer 

utsatta än lärare. Statistiken enligt Skolverkets rapport Attityder till skolan 2009. Elevernas och 

lärarnas attityder till skolan (2010: 74) visar dock tvärtom att lärare känner sig utsatta i större 

utsträckning än vad elever gör. Även då rapporten publicerades innan den nya skollagen (2010) 

och läroplanerna (2011) kom ut fokuserar Skolverket i dessa dokument alltså på elevers välbe-

finnande i skolan även då de hade informationen att lärare känner sig mer utsatta än elever. 

Skollagens och läroplanernas ställningstagande borde få reella konsekvenser för ”verkligheten” 

i skolan eftersom de ska styra skolverksamheten. Om lärares välbefinnande kommer i skymun-

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=G%F6ran%20Bergstr%F6m
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Kristina%20Bor%E9us
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dan och att mobbning/kränkningar av dem inte synliggörs kan detta få stora konsekvenser inte 

bara för den enskilda individen utan för skolans miljö i stort och samhället. En konsekvens 

skulle exempelvis kunna bli att lärare ses som mindre viktiga än eleverna, vilket i sin tur t.ex. 

skulle kunna urholka yrkets status och göra att få väljer läraryrket. 

 

 

Detta resonemang gäller även resultatet att lärare kan tillskrivas större skyldigheter än elever, 

även när de själva är utsatta. I fokusgruppssamtalen framkom det som visat att elever och lärare 

som mobbas/kränks kan vara orsaken eller uppkomsten till mobbning/kränkningar. I samtalen 

ges dock inte elever som mobbas/kränks något ansvar att åtgärda situationen. Inte heller i forsk-

ningen tillskrivs eleverna något stort ansvar när det gäller uppkomsten av en mobbnings/kränk-

ningssituation. I samtalen däremot, tillskrivs lärare, både sådana som själva är utsatta och såd-

ana som är utomstående, kunna vara upphov till konflikten. Lärare som utsätts ges dessutom ett 

ansvar att själva åtgärda. I forskningen talas det inte särskilt mycket om lärare som mobbas/ 

kränks och därför talas det inte heller om huruvida de ska ha ett ansvar att åtgärda. I forskningen 

ges elever som mobbar/kränker ett visst ansvar att åtgärda situationen, medan lärare som mob-

bar/kränker nästan inte tas upp alls och därmed inte heller tillskrivs något tydligt ansvar. I sam-

talen talas det i viss mån om att en lärare som mobbar ska vidta åtgärder mot mobbning/kränk-

ningar som denna själv är medverkande i, medan motsvarande ansvar när det gäller elever inte 

tas upp. I styrdokumenten är elevernas ansvar att åtgärda är otydligt. Styrdokumenten lägger 

större ansvar på eleverna när det gäller förebyggande åtgärder än forskningen och lärarvikarier-

na gör. Styrdokumenten borde påverka forskningen och samtalen varför detta resultat tycks 

underligt. I gymnasieskolans läroplan ges elever ett större ansvar att förebygga än i grundsko-

lans läroplan. Skolan tillskrivs det största ansvaret att se till att eleverna förebygger, men ele-

verna har också ett eget ansvar.  

I både forskningen och samtalen mellan lärarvikarierna tas individuella egenskaper upp som 

orsaker till att någon blir mobbad/kränkt (både lärare och elever). I studien ”Violence and the 

Moral Order in Contemporary Schooling: A discursive Analysis” som görs genom en liknande 

diskursanalys kommer Ellwood och Davies (2010) fram till ett liknande resultat när de undersö-

ker sin forskningsarena. De menar att forskningen konstruerar mobbning som ett psykosocialt 

problem som grundar sig i individuella och familjerelaterade åkommor och att denna modell tas 

för given. I denna undersökning har dock inte vi sett att en sådan modell skulle vara given, utan 

flera olika orsaksförklaringar ges på de olika arenorna. I Karlssons undersökning ”Mobbning i 

skolan: forskning med barn – dominerande diskurser och institutionella villkor” (2012) menar 

hon att hon har funnit två diskurser när det gäller synen på mobbare och mobboffer där mobbare 

ofta beskrivs som ”intentionellt ondsinta” och den mobbade som oskyldigt ”offer” (2012: 91). I 

denna undersökning framkommer inte dessa diskurser utan talet om mobbaren och mobboffret 

är mer komplexa och nyanserande på samtliga arenor. Denna komplexitet menar också Cillers i 

studien ”A systems psychodynamic description of organisational bullying experiences” (2012) 

att förståelsen av fenomenet mobbning måste grundas på. 

Den mobbade/kränkta kan alltså tillskrivas inneha ”felet” till att den är mobbad/kränkt. I djurri-

ket utstöts ofta den som är avvikande. De som är annorlunda ses som svagare och inte som en i 

gruppen. Ideologin om att variation och avvikande beteende kan vara någonting som måste ac-

cepteras eller till och med något att sträva efter är en mänsklig uppfinning som kommit sent i 
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människans utveckling. Konsekvenserna av att skuldbelägga offret istället för förövaren kan 

enligt Blomberg bli att man ger ”förövaren argument och legitimitet till varför han eller hon 

gjorde som de gjorde” (2010: 61). Andra konsekvenser av att den som är mobbad/kränks till-

skrivs ansvaret till att mobbningen/kränkningarna äger rum skulle kunna bli att den utsatta tap-

par förtroende och tillit till andra människor och samhället i stort. Detta skulle kunna får stora 

konsekvenser för hela samhället eftersom ”samhällets fortbestånd är beroende av människors 

tillit till de system och människor som finns där” (Normell 2008: 33). Inte att förglömma är de 

konsekvenser såsom, dålig självkänsla och depression, som mobbning/kränkningar kan ge hos 

individen. 

När det gäller orsaker till att den som mobbar/kränker gör just detta ges i samtalen flera olika 

anledningar. Två anledningar som uttrycks är att den som utsätter själv mår dåligt och denne 

kanske har det jobbigt hemma. Det som däremot inte tas upp i samtalen eller i någon av de 

andra arenorna är att individens inre egenskaper har betydelse för om den mobbar/kränker 

andra. I forskningsartikeln ”A construction of bullying in a primary school in an underprivile-

ged community” (Timm & Eskell-Blokland 2011) som liksom denna studie handlar om hur det 

diskursivt talas om mobbning anges däremot sådana egenskaper som de största orsakerna till 

varför mobbning uppstår. Varför sådana egenskaper inte nämns som orsaker i denna studie, när 

individuella egenskaper hos den som utsätts för mobbning betonas är svårt att förstå. 

I samtalen mellan lärarvikarierna söker de svar på orsaker till mobbning/kränkningar hos indi-

viden som utsätts i mycket större utsträckning än vad det görs i forskningen. Forskningstexterna 

är bearbetade texter vilket inte de transkriberade samtalen mellan lärarvikarierna är. När det 

gäller forskningen kan man utgå ifrån att forskaren måste anpassa sig till en speciell stil och 

tradition vid sitt skrivande. Det är mycket möjligt att forskningen anpassat sina texter efter vad 

som anses vara politiskt korrekt. Innan samtalen påbörjades uppmanades lärarvikarierna att inte 

begränsa eller sålla sina tankar utan att säga allt som de kom att tänka på. Forskaren måste också 

stå för sina åsikter på ett annat sätt än lärarvikarierna då dennes text är bearbetad medan vikari-

ernas inte är det. I de transkriberade samtalen är individens enskilda tankar skyddade då inga 

namn anges. Därför vågade kanske vikarierna säga politiskt inkorrekta saker.  Om det är så att 

forskningen inte vågar inta obekväma ställningstaganden av rädsla för att vara politiskt inkor-

rekta kan det innebära att utvecklingen av skolan får ”fel” riktning. Forskningen borde ha ett 

ansvar att föra fram även obekväma ”sanningar” eftersom det är forskningen som har i uppgift 

att rannsaka ”verkligheten”, undersöka olika samhällsförhållanden och med sina resultat på-

verka utvecklingen. 

Styrdokumenten borde ha ett dominerande maktinnehav över de andra arenorna men detta syns 

inte i resultatet förutom när det gäller sättet som styrdokumenten är skrivna på – i generella 

övergripande drag. I dokumenten beskrivs det inte hur ansvar att förebygga och åtgärda ska tas 

rent konkret. Detta är problematiskt eftersom det innebär att läsarna av texten, d.v.s. skolperso-

nalen, kan tolka dem på olika sätt. Detta innebär i sin tur att det är svårt att få en likvärdig skola 

där alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.  

Styrdokumentens ponerade dominerande maktinnehav bland de undersökta arenorna är svårt att 

se även när det gäller hur makt uttrycks. I styrdokumenten talas det inte explicit om makt, vil-

ket det görs inom de två andra arenorna. I styrdokumenten ges dock huvudmän, rektor, lärare 

och övrig skolpersonal implicit en överordnad makt att agera både när det gäller förebyggande 

och åtgärdande av redan existerande konflikter. Eleverna ges en underordnad makt eller till-

skrivs ibland inget ansvar alls att agera. När det talas om mobbning/kränkningar i forskningen 
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och i samtalen mellan lärarvikarierna går det nästan alltid att se en explicit eller implicit kopp-

ling till makt. Maktobalans anges också av Blomberg (2010: 37) som den allra vanligaste defi-

nitionen av mobbning. Att makt är en inbyggd mekanism när mobbning/kränkningar sker syns 

tydligt i denna studies resultat.  

I samtalen med lärarvikarierna yttras att mobbning/kränkningar ger makt till den som utsätter. 

Har man väl fått makt vill man fortsätta ha det. I samtalen och forskningen sägs att elever kan få 

makt över lärare genom att mobba/kränka dem. Att lärare kan få makt över elever genom att 

mobba/kränka dem är inget som det talas om på någon arena. Eftersom diskurser bidrar till att 

konstituera världen menas det inom den kritiska diskursanalysen att de har ideologiska effekter 

genom att de bidrar till att forma och omforma maktförhållanden mellan olika grupper i sam-

hället (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 69). Enligt Fairclough är det viktigaste syftet med en 

kritisk diskursanalys att just synliggöra maktens effekter för att på så sätt kunna bekämpa soci-

ala ojämlikheter (Bolander & Fejes 2009: 84; Winther Jørgensen & Phillips 2000: 70). Att ele-

ver vågar och får möjligheten att mobba/kränka en lärare hade inte varit möjligt förr i tiden. Förr 

fanns en annan ideologisk utgångspunkt där t.ex. bestraffningar av elever sågs som naturliga 

och i ett sådant klimat skulle inte sådana handlingar ses som mobbning/kränkningar (Normell 

2008: 7). Kanske är det så att Normells (2008: 7) beskrivning om att det i dagsläget sker en 

långsam övergång från ett mer aktoritärt till ett mer demokratiskt samhälle och att lärares auto-

matiska makt över eleverna under en tid har luckrats upp och ideologin övergått till en mer jäm-

ställd maktrelation inte ännu har hunnit implementerats i skolans värld så pass mycket att det 

gett avtryck på våra arenor. Normell skriver även att:  

Trögheten i övergången från lydnadskultur till ansvarskultur (det var femtio år sedan lagen 

om förbud mot skolagan kom) har gjort att pendeln på senare år har svängt, och i skrivande 

stund har politiker och även en del pedagoger börjat förordna lydnadskulturens verktyg för 

att komma till rätta med de problem som övergången till ansvarskultur innebär. (Normell 

2008:11) 

Normell (2008: 66) menar också att många som idag oroas av oordning och stök i skolan ropar 

på hårdaret tag och ökade maktbefogenheter åt lärarna. Problemet med detta är enligt henne att 

det ”visserligen kan skapa yttre ordning på kort sikt, men på lång sikt bereder de vägen för ett 

mer odemokratiskt och ojämlikt samhälle” som kan yttra sig i trakasserier eller mobbning 

(Normell 2008: 66). I och med dagens ökade fokus på ”ordning och reda” i skolan som enligt 

den nuvarande regeringen och speciellt Jan Björklund menar ska få bort ”flumskolan” skulle 

resultatet alltså kunna bli att fler elever känner sig mobbade/kränkta av lärare. Den skola som 

Björklund vill få tillbaka lutade sig mot helt andra ideologiska grunder än dagens samhälle vilar 

på.  

I samtalen mellan lärarvikarierna framkommer åsikter om att mobbning är extra illa när det 

gäller lärare som mobbar/kränker elever eftersom de då utnyttjar sin överordnade makt. Normell 

menar att det hör till lärarens professionella kompetens att kunna ”hantera även känslor av obe-

hag, vrede, hjälplöshet och inkompetens.” (Normell 2008: 48). En lärare som mobbar/kränker 

behärskar inte alla dessa känslor. Denna orsaksförklaring till att lärare mobbar kan sättas i 

konstrast till vad som framkommer i samtalen mellan lärarvikarierna. Där lyfter man endast upp 

lärares individuella egenskaper och inte yrkesegenskaper som orsaker till konflikters uppkomst. 

I samtalen uttrycks dessutom att skolpersonalen kanske inte tror på eleven när den säger sig vara 

mobbad/kränkt. Speciellt när det gäller att en elev säger sig vara mobbad/kränkt av en lärare. 
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Makten att bestämma om åtgärder ska tas tillskrivs i dessa fall den vuxna. I samtalen talas det 

vidare om maktrelationer mellan olika lärare. Lärarvikarierna menar att en maktobalans lärare 

emellan kan försvåra att mobbnings-/kränkningsfall åtgärdas och förebyggs. Detta skulle kunna 

leda till att barn och ungdomar tappar förtroendet för vuxna om de inte tar dem på allvar och 

inte lyckas förebygga och lösa konflikter i form av mobbning/kränkningar. Skolpersonalen har 

ansvaret för barnen/ungdomarna i skolan och borde därför ställas ansvariga för att se till att de 

har det bra i skolan. Om elever tappar förtroendet för vuxna i skolan kan det få konsekvenser 

även för samhället då eleverna kan tappa förtroendet även för samhällsinstitutionen. Som Mark-

lund (2007: 106‒107) säger; har samhället ett ansvar att reparera skadan som uppstått då mobb-

ning/kränkningar skett om inte skolan lyckas med detta. 

Rektorn tillskrivs ett stort ansvar i alla diskurser i alla arenor. I styrdokumenten är rektorns an-

svar dock väldigt vagt formulerat. Då styrdokumenten ska styra skolan och har en överordnad 

makt över forskningen och lärarvikarierna är det anmärkningsvärt att de uttrycker sig så vagt. I 

samtalen uttrycks rektorns betydelse för att förebygga och åtgärda mobbing/kränkningar väldigt 

tydligt och den är också något lärarvikarierna starkt understryker. Även Cillers (2012) infor-

manter understryker vikten av chefens och organisationskulturens viktiga koppling till mobb-

nings-/kränkningssituationen. 

I samtalen talas det också mycket om att det är ett stort arbetsmiljöproblem när mobbning/ 

kränkningar uppstår och att detta är rektorns fel. Blomberg (2010: 49) har i sin avhandling 

beskrivit samma resultat då hon analyserat samtal med vuxna som mobbas på sin arbetsplats, 

med den skillnaden arbetsgivaren i hennes fall inte är rektor. Om arbetsgivaren inte lyckas 

lösa konflikter i form av mobbning/kränkningar menar Blomberg att detta beror på att chefer-

na är osäkra. I de samtal som analyserats i denna undersökning framkommer liknande slutsat-

ser där man bland annat säger att rektorn saknar ”ryggrad” om sådana konflikter inte löses 

(sagt i samtal ett). Som lärare och lärarvikarie förväntas man grunda sina fastställanden och 

handlingar på en tolkning av styrdokumenten. Att lärarvikarierna i denna undersökning tar 

upp rektorns betydande ansvar på ett mycket mer bestämt och tydligt sätt än vad styrdoku-

menten gör är därför anmärkningsvärt. Uppenbarligen grundar sig lärarvikariernas uppfatt-

ningar om rektorns ansvar inte enbart på styrdokumentens skrifter. Om lärarvikarierna inte 

utgår ifrån de dokument som ska styra skolan innebär det att dessa dokument kan ha fått en 

lägre maktposition än vad de borde ha. Det skulle i sin tur innebära att de folkvalda politiker-

na som skapat styrdokumenten om hur skolan ska fungera inte har stöd i sina uppfattningar 

om rektorns ansvar.  

 I vissa uttalanden från lärarvikarierna finns en antydan om att de försöker frånsäga sig sitt an-

svar som lärare och skjuta över det på rektorn. Detta kan bero på att lärarvikarierna inte är an-

ställda på skolan utan hos lärarförmedlarna och därmed har ett mindre ansvar på skolorna de för 

tillfället jobbar på. Det är också möjligt att den tidsbegränsade anställningen skulle kunna med-

föra en känsla av att man p.g.a. tidsbrist inte kan förändra rådande normer.  

När det gäller samhället och huvudmännen så skulle de kunna påverka mobbning i skolan ef-

tersom de har överordnad makt. Det är därför intressant att dessa idealtyper har hittats i en så 

liten utsträckning på arenorna som de gjorts. När det gäller samhällets ansvar att förebygga och 

dess möjliga orsaksamband med uppkomst av mobbning/kränkningar talas det inte om detta på 

någon arena. Det som inte diskuteras på de olika arenorna är också intressant eftersom det visar 

vad som tas för givet inom ett samhälle eller i specifika diskurser. Frånvaron av en uttryckt 

tanke påverkar nämligen enligt den kritiska diskursteorin ”verkligheten” lika mycket som det 
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som faktiskt uttalas högt. I forskningen och samtalen mellan lärarvikarierna kan denna frånvaro 

av idealtyper bero på att samhället ses som för långt ifrån den plats där mobbningen/kränkning-

arna sker, nämligen skolan. Att lärarvikarierna inte talar om denna aspekt kan också bero på att 

de koncentrerar sig mer på skolan som institution än som en samhällelig angelägenhet, då de 

utgick ifrån fallbeskrivningarna när de samtalade. Att inte styrdokumenten för detta på tal kan 

bero på att de vänder sig till dem som är involverade i skolans verksamhet och inte till samhället 

i stort.  

Det enda tillfället där samhället omtalas är när det gäller dess ansvar att åtgärda redan upp-

komna mobbnings-/kränkningssituationer. Detta görs i forskningsarenan. Anledningen till detta 

skulle kunna vara att samhället anses behövas kopplas in när svåra konflikter uppstått medan att 

förebygga ses som att samhället redan tagit sitt ansvar genom att formulera lagar och riktlinjer i 

form av styrdokumenten. Att idealtyperna om samhället nästan helt saknas i diskurserna i denna 

undersökning stämmer dock väl överens med Karlssons resultat i hennes diskursanalytiska stu-

die. Hon kommer nämligen fram till att individualiserande diskurser om skolmobbning är de 

mest tydligt rådande (Karlsson 2012).  

I styrdokumenten och forskningen talas det om huvudmännens ansvar både när det gäller att 

förebygga konflikter och när det gäller att åtgärda redan uppkomna konflikter. Huvudmännen 

tas inte upp alls i samtalen. De förstnämnda arenorna har bearbetade texter och har därmed hun-

nit tänka efter kring detta på ett annat sätt än i samtalen. Lärarvikarierna stannar sina resone-

mang vid skolans faktiska högsta instans rektorn. Fallbeskrivningarna som lärarvikarierna utgår 

ifrån handlar om händelser på skolans faktiska arena. Forskningen och styrdokumenten ser på 

skolan i ett större sammanhang. Huvudmännen påverkar skolan uppifrån genom regler, be-

stämmelser och budget.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Inom diskursanalytisk metod är analysverktyg och frågeställningar nära knutna till perspektivet 

vilket kan innebära en risk för att resultaten i undersökningen kan förutsägas. Det innebär att 

rådande diskurser och idealtyper kan anas och bestämmas tidigt i materialberarbetningen. Meto-

den att framkalla idealtyper och diskurser underlättade struktureringen i denna studie men risk 

finns att förhastade slutsatser kan ha dragits och att möjliga idealtyper och diskurser förbisetts.  

Analyserna som gjorts gav resultatet att vissa idealtyper som på förhand troddes skulle finnas 

inte hittades på antingen en arena eller flera. Under vissa idealtyper var det också svårt att finna 

flera exempel i texterna. Detta skulle kunna bero på den metod som användes. I bearbetningen 

av den textmässigt omfattande forskningsarenan kan det i den metodiska genomgången av-

materialet ha sökts efter uttalanden som var mer konkreta och tydliga än när samma genomgång 

gjordes i samtalen och styrdokumenten som är på västligt färre antal sidor. I samtalen och styr-

dokumenten gavs det med andra ord en större möjlighet att finna mer svårtolkade och implicita 

uttalanden då textmängden gjorde att materialet kunde läsas mer djupgående. Konsekvensen av 

detta skulle kunna bli att jämförelsen av arenorna blev problematisk i dessa fall. I materialbear-

betningen strävades det dock efter att göra en så likartad bearbetning av arenorna som möjligt. 

Saknaden av idealtyper och bristen på flera exempel i dessa skulle också kunna bero på att såd-

ana helt enkelt inte fanns att finna på arenorna.  
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Utformningarna av fallbeskrivningarna som användes som utgångspunkter för fokusgruppssam-

talen kan också ha påverkat vilka idealtyper som skönjts på arenan med samtalen mellan lärar-

vikarierna. T.ex. kan fallbeskrivningarnas design ha gjort att lärarvikarierna inte kom in på 

andra aktörer än de som fallen hade med. I och med att vi skapade seminarierna och fallbeskriv-

ningarna skapade vi därmed också vissa ramar och förutsättningar för vad lärarvikarierna skulle 

tala om.  

Studiens resultat visar att lärarvikarierna använde ordet mobbning medan forskningen blandade 

ordet mobbning med ordet kränkningar och styrdokumenten endast använde ordet kränkningar. 

Att lärarvikarierna använde ordet mobbning kan bero på att de vid informationen inför semi-

narierna fick temat angivet som mobbning. Forskningens och styrdokumentens ordval har inte 

vi som forskare kunnat påverka. 

En försvårande omständighet i jämförelsen av arenorna är att uttalanden från forskningen base-

ras på att det är elever som utsätter andra elever, medan de i fokusgruppssamtalen baseras på 

fallbeskrivningar som handlar om lärare som utsätts av elever och en elev som utsätts av en 

lärare. I styrdokumenten står det ytterst lite om detta då yttrandena inte benämner vem/vilka 

som utsätter eller utsätts. Detta har troligtvis påverkat resultatet när det gäller förekomsten av 

idealtyperna om utsatta och utsättande elevers och lärares ansvar att jobba med förebyggande 

arbete och konfliktslösningsarbete samt mobbningsfenomenets grund och uppkomstmekan-

ismer.   

”Genom att all text har sanningsanspråk finns det ingen text som ger en mer äkta bild av verk-

ligheten än någon annan […]. En statlig utredning är inte mer äkta eller viktigare än en intervju-

utskrift när forskaren ska välja sitt material.” (Bolander & Fejes 2009: 85). I denna diskursana-

lys är det således de olika texternas utsagor om fenomenet mobbning som har skapar bilder hos 

oss som lyssnar. Detta innebär att vi som forskare har varit med och skapat diskurserna och 

idealtyperna. Även kategoriseringarna av bilderna har gjorts av oss och vid en annan kategorise-

ringsmetod hade utfallet av rådande diskurser följaktligen kunnat komma att se annorlunda ut. 

Även tolkningar av texter kan alltid göras annorlunda av någon annan. Det är en omöjlighet att 

täcka in alla möjliga tolkningar och de som finns med i undersökningen är således ett subjektivt 

urval.  

Då det är forskaren som har tolkningsföreträde i sin egen studie innebär det att det är dennes 

kategoriseringar och tolkningar som ensamt påverkar resultatet. Enligt diskursanalysens grun-

didéer (som tidigare har nämnts i teorikapitlet och metodkapitlet) finns varken en fast sanning 

eller given verklighet, därför går det inte heller att säga att en viss tolkning av vårt material hade 

kunnat vara bättre eller mer rätt än någon annan. Frågan om hur vår forskarroll har påverkat det 

som har undersökts är omöjlig att helt besvara eftersom ”den forskning som produceras är med-

producent till diskursen samt en produkt av diskurs; forskningen skrivs inom ramen av vad dis-

kursen reglerar som möjligt, samtidigt som den deltar i att forma sanningar om vad som är möj-

ligt.” (Bolander & Fejes, 2009:85).  

Som det skrevs i avsnittet om diskursanalysens teori kan man genom att använda sig av diskurs-

analytiskt perspektiv öppna upp för den språkliga betydelsen av hur vi kan betrakta, bearbeta, 

begripa samt samtala om mobbningsfenomenet. Därför är diskursanalys ett viktigt instrument 

för att skaka om det vi tar för givet. Det är naturligtvis svårt att på förhand veta vilken bety-

delse denna studie kommer att ha för att nyansera och kanske även förändra talet om fenome-

net mobbning och därmed i förlängningen påverka lärares och elevers ”verklighet”. Genom att 
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göra en diskursanalys av fenomenet mobbning mellan elever och lärare ämnade vi att öka med-

vetenheten om vilka bilder som finns av denna typ av fenomen och därmed även skapa en förut-

sättning för att bedöma huruvida utveckling och/eller förändring av synen på och handlingen av 

fenomenet ska/bör göras. Vår förhoppning är att lärarvikarierna som deltog i undersökningen 

samt de som läser denna studie har fått en ökad medvetenhet kring fenomenet mobbning och att 

de för ut dessa insikter till skolans ”verklighet”. 

Studiens resultat ger upphov till nya frågor när det gäller hur elever och lärare faktiskt påverkas 

av mobbning/kränkningar i ”verkligheten”. Intervjuer med elever som blivit utsatta av lärare 

och med lärare som blivit utsatta av elever skulle kunna bli ett nästa steg att studera. Intervjuer 

med elever som utsätter lärare och med lärare som utsätter elever skulle också kunna vara en 

tänkbar studie att göra. Allra helst skulle dessa fyra olika typer av studieobjekt intervjuas och 

deras yttranden analyseras. En annan intressant fråga som skulle kunna undersökas diskursivt är 

vilka konsekvenser denna studies diskurser och idealtyper skulle kunna få för konsekvenser för 

elevers möjligheter till identitetsskapande och lärande i skolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Fall ett 

Slöjdläraren Eskil kommer ifrån Island och jobbar på en högstadieskola i Växjö. Redan från 

start börjar några elever påpeka hans brytning och dåliga språkbruk i svenska. De imiterar och 

förlöjligar hans sätt att tala. Eskil väljer att strunta i det. Elevernas fortsätter dock att pika Eskil 

och med tiden eskalerar också problemen. Till exempel sparkar ett par elever vid ett tillfälle in 

en dörr och skriker på honom. Snart retar nästan alla elever i alla årskurser honom.   

Rektorn på skolan hävdar att man har pratat med eleverna. Dessutom har de erbjudit Eskil en 

språkkurs i svenska. Eskil menar däremot att inget av dessa åtaganden har vidtagits.   

Fall två  

Problemen började redan första mattelektionen i åttan när Johanna kom ny till klassen. När Jo-

hanna kommer in i klassrummet sätter hon sig ner, hon vet inte att man ska stå bakom bänken 

och vänta på läraren. När läraren Lars påpekar detta ber Johanna om ursäkt, men det hjälper inte 

utan han skriker ”ut ur klassrummet, du kommer inte att kunna lära dig något.” 

Johanna lämnar lektionen och förklarar vad som har hänt för sina klassföreståndare. De ger 

henne rådet att inte göra något utan att bara gå till nästa lektion. Johanna går på lektionerna men 

känner sig rädd för läraren och känner sig ofta missförstådd och nonchalerad av honom. Till 

exempel får Johanna vänta väldigt länge på hjälp, ibland flera lektioner. 

Efter en tid tar Johanna återigen upp problemet med sina klassföreståndare. De säger att hon får 

reda ut det direkt med Lars. Men det vågar inte Johanna. Situationen blir allt värre och till slut 

slutar Johanna att gå på mattelektionerna. I en hel termin läser hon ingen matte. Det är först när 

hon själv kontaktar en annan mattelärare på skolan som hon får stödundervisning i matematik. 

----- 

I efterhand uttalar sig rektorn om fallet. ”Jag har flera gånger samtalat med läraren om hur man 

uppför sig mot elever. Men så här i backspegeln ... jag kanske borde ha plockat in dem bägge 

för ett samtal och medlat. Men jag vet inte om det hade gått. Huvudsaken för mig var att Jo-

hanna fick läsa matte med en annan lärare, så att hon inte missade det ämnet.” 

 


