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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett särskilt tack till alla som har hjälpt oss att genomföra denna 
undersökning. Vi vill tacka alla som har tagit sig tid för att ställa upp på våra intervjuer. 
Vi vill även tacka studiekamraterna i vår handledningsgrupp för att ni har lagt ner tid på 
att ge oss konstruktiv kritik för att förbättra vårt arbete. Tack Eva Granlund och Åsa 
Gardelli för att ni handlett oss genom vårt arbete och delat med er av era kunskaper. Vi 
vill även tacka varandra för ett gott samarbete som har lett till ett arbete vi känner oss 
nöjda med. Slutligen vill vi tacka våra nära och kära särskilt våra respektive för att ni har 
stått ut med oss under denna hektiska och arbetsamma period.  
 
Luleå, maj 2008 
 
Anna Thorsson och Camilla Ledin 

 
.  



Abstrakt 
Syftet med denna c-uppsats var att belysa skolpersonalens uppfattning av mobbning och 
skolans förebyggande arbete mot mobbning. Definitionen på mobbning som hela arbetet 
grundar sig på är att mobbning existerar när en eller flera elever under skolpliktig tid 
utsätter någon för systematiskt fysiska, psykiska och socialt kränkande särbehandlingar. 
Olika teoretiska perspektiv förklaras för att förstå uppkomsten av mobbning. Dessa är 
utvecklingsteorin, individuella olikheter, sociokulturellt perspektiv, perspektiv om grupp 
och grupprocesser inom skolan och perspektivet om återupprättande rättvisa. 
Undersökningen är utförd på en livsvärldsfenomenologisk grund och resultatet är baserat 
på kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sex stycken ur personalen på en skola i 
Norrbotten. Intervjupersonerna bestod av två klasslärare, en idrottslärare, skolans rektor, 
en speciallärare och en resurspersonal. De resultat vi kom fram till genom våra intervjuer 
var att fyra av personalen på skolan anser att det är mobbning när någon systematiskt 
kränker någon annan medan två inte uttryckligen sa att det behövde vara systematiska 
handlingar som behövde äga rum för att det skulle betraktas som mobbning. Något att ta 
vara på var att den tillfrågade skolpersonalen tyckte att riktiga mobbningssituationer 
sällan förekom. Alla de tillfrågade på skolan tyckte det var viktigt att arbeta med 
värderingsövningar i ett förebyggande syfte. Genom de intervjuer vi genomfört har vi 
kunnat se att personalen anser till stor del att orsaken till mobbning finns hos den som 
mobbar. Alla utryckte att det var svårt att ge en förklaring till orsaker. Skolans 
handlingsplan har många likheter med Olweus åtgärdsprogram och även Höistads 
åtgärdsprogram.  
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Inledning 
Vi har under vår studietid både i den utbildning vi tagit del av på universitetet och genom 
den verksamhetsförlagda utbildningen berört ämnet mobbning. Det här är något som vi 
som lärare kommer att komma i kontakt med i vårt dagliga arbete på många sätt.  
 
Grunden till att få eleverna att ”lyckas” i skolan bygger på att de känner sig trygga i sin 
skolmiljö. Därför är det otroligt viktigt att vi gör allt som går för att denna miljö skall 
vara trygg för alla elever. Enligt Skolverket (2006) är en trygg och stimulerande läromiljö 
en förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodose sig de kunskaper och värderingar 
skolan vill förmedla.  
 

För att skapa en skolmiljö som stimulerar elevernas kunskapsutveckling är det viktigt att skolorna 
bedriver ett konkret och positivt arbete med värdegrundsfrågorna där arbetet med skolans 
ordningsregler är en naturlig utgångspunkt. (Skolverket, 2006, s.2)  

 
Ordningsreglerna ska vägleda eleverna och föräldrarna samt de vuxna i skolan om 
situationer i skolan som rör skolmiljön. Enligt Skolverket (2007) ska ordningsreglerna 
göra att skolan blir trygg och en plats dit eleverna och skolans personal vill gå. Dessa 
regler ska ge eleverna en känsla av att det finns ett system som bidrar till deras trygghet 
och trivsel.  
 

Trygghet och studiero är grundförutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Alla 
barn och elever ska med tillförsikt och förväntan kunna gå till en förskola eller en skola präglad av 
trygghet och respekt. (Skolverket, 2007, s.3) 
 

Om skolans förebyggande arbete brister leder detta till att eleverna inte får med sig den 
värdegrund som rör allas lika värde och lär sig att alla är olika och att det är acceptabelt 
att vara annorlunda. Ett sätt att ge eleverna trygghet i skolan är att skolans personal är väl 
insatta i hur mobbning kan visa sig, vilka kännetecken en mobbad respektive en mobbare 
kan ha. Om skolans personal har både kunskap och verktyg att arbeta förebyggande ökar 
elevernas välbefinnande och trygghet. Skollagen ställer kravet att skolorna måste arbeta 
aktivt och målinriktat för att främja barns och elevers lika rättigheter. Detta måste ske 
genom att en likabehandlingsplan upprättas, skolorna ska arbeta förebyggande och 
förhindra kränkningar och ta tag i situationer som uppstår då en kränkning redan har 
uppstått, och ska vidta nödvändiga åtgärder för att hjälpa de inblandade. Om situationer 
som klassas som mobbning uppstår känner de drabbade eleverna inte den trygghet som är 
nödvändig för att fungera i sitt skolarbete och i sitt övriga liv. Med tanke på hur viktigt 
tryggheten och det förebyggande arbetet mot mobbning är har vi valt att belysa åsikter 
om det förebyggande arbetet mot mobbning på en skola.  
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Syfte 
Syftet är att belysa skolpersonalens uppfattning av mobbning och skolans 
förebyggande arbete mot mobbning. 
 

• Vad är mobbning? 
• Varför uppstår mobbning? 
• Hur arbetar den aktuella skolan förebyggande mot mobbning? 

 
Vi kommer att göra undersökningen bland skolpersonal som arbetar med barn från 
förskoleåldern till år 5 i en mellanstor stad i Norrbotten.  
 

Bakgrund 
I riktlinjer och styrdokument syns tydligt att ingen kränkande behandling får förekomma 
och att skolan aktivt måste arbeta förebyggande så att kränkande behandling inte sker. I 
och med att den nya elevskyddslagen kom 2006 har skolorna fått större krav på sig att 
arbetet mot kränkande behandling måste vara aktivt. Nedan visas flera exempel på vad 
riktlinjer och styrdokument säger om detta.  
 
Barn- och elevskyddslagen (www-referens 1) är ett förbud mot all kränkande behandling. 
Lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och 
elevers trygghet i skolan. Denna lag innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskolan, skolan 
och vuxenutbildningen. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot 
annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning. Lagen omfattar all verksamhet 
som beskrivs i skollagen: förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund- och 
gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning.  

 
I regeringens proposition 2005/06:38 (www-referens 2) skrivs det att inga elever skall 
ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Ett aktivt och målinriktat arbete för att 
förhindra och motverka alla former av kränkande behandling, så som mobbning, skall 
bedrivas i verksamheterna. Likabehandlingsplan skall finnas i varje verksamhet. Det är 
meningen att den skall användas som ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten. I 
propositionen skrivs även att om en likabehandlingsplan inte genomförs blir 
huvudmannen skadeståndsskyldig. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet. Att stor 
vikt skall läggas vid det förebyggande arbetet står även i vår skollag (1999:886). Där kan 
vi under allmänna föreskrifter (1 kap) finna att vi som lärare ska; ”aktivt motverka alla 
former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.” (www-
referens 3 s. 9)  
 
Läroplanen från Utbildningsdepartementet (1998) beskriver om de mål som skolan skall 
sträva mot. Där förklaras att läraren skall ”klargöra och med eleverna diskutera det 
svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet.[….] 
och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och 
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regler som en grund för arbetet och för samarbete.” (s. 9) Läroplanen har i sina 
formuleringar visat på att skolan skall lägga stor vikt på det förebyggande arbetet. Den 
beskriver att ingen i skolan skall utsättas för diskriminering eller annan kränkande 
behandling. ”Tendenser till trakasserier eller annan kränkande behandling skall aktivt 
motverkas.” (s. 3) Vidare beskriver läroplanen att läraren skall ”uppmärksamma och i 
samråd, med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 
motverka alla former av kränkande behandling” (s.9) 
 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I 
överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 3) 

 

Definitioner av mobbning 
Vi kommer under denna rubrik försöka reda ut begreppet mobbning. Vad menas med 
mobbning i skolan? Det kan vara svårt att fastställa och beskriva vad som menas med 
mobbning och det finns en svårighet i att det finns många olika definitioner av begrepp. 
Vi beskriver några definitioner av mobbning nedan för att sedan precisera vad vår 
definition i denna rapport kommer att vara. Andra definitioner presenteras under 
respektive åtgärdsprogram. Anledningen till att just dessa två definitioner presenteras är 
att den första, Olweus är en av världens främsta mobbningsexperter. Han är psykolog och 
professor inom personlighetspsykologi och därför ytterst relevant. Forsman har granskat 
litteratur inom området i sin doktorsavhandling vilket gör honom kunnig inom ämnet. 
Han är psykolog och har varit lärarutbildare vid Luleå tekniska universitet. Vi kommer att 
använda hans definition som utgångspunkt för hela arbetet.     
 
Olweus definition av mobbning: 
När en person upprepade gånger och under en viss tid utsätts för negativa handlingar från 
en eller flera personer är det mobbning menar Olweus (1994). När en person tillfogar 
eller försöker tillfoga en annan person skada så räknas detta som en negativ handling. 
Han betonar även att det kan finns en obalans i styrkeförhållandet. 
   
Arne Forsmans definition av mobbning: 

Mobbning föreligger när en eller flera elever under skolpliktig tid utsätter enskild eller 
flera elever, vilka befinner sig i någon form av underläge, för återkommande reella 
fysiska, psykiska och socialt kränkande särbehandlingar över tid i ett medvetet och 
oskäligt uppsåt att skada. ( Forsman 2003 s. 107)  

 
Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av Forsmans definition på mobbning då den 
är inriktad på just skolan och visar ett vitt perspektiv.  
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Teoretiska perspektiv 
Rigby (2003) som är professor i social psykologi och kommer från Australien har i en 
artikel försökt belysa fem olika förklaringar till varför mobbning uppstår. Nedan förklaras 
alla fem olika perspektiv. Även Orlenius (2001) som är fil. doktor i pedagogik och arbetat 
som grundskolelärare i 15 år och Olweus (1994) beskrivningar om mobbning, 
grupprocesser, individuella olikheter, sociala grupper och utveckling kan delvis knytas an 
till vissa av Rigbys perspektiv:  
 
Utvecklingsteorin 
Här förklaras mobbning genom att det är något som börjar i tidig barndom när barnet 
försöker stärka sin egen sociala dominans på bekostnad av andra. Här menas att psykisk 
mobbning ofta begås av små barn för att sedan övergå till mer verbal och indirekt 
mobbning. Vidare menas att mobbningen ofta avtar desto äldre barnen blir. (Rigby, 2003)  
 
Orlenius (2001) beskriver även han att mobbning börjar i tidig barndom, dessa 
förklaringar skiljer sig dock åt. Han menar att vi redan från småbarnsåldern får lära oss 
att beundra den starke och att vi lär oss att acceptera våld som en lösning på en konflikt, 
just för att vi tillåts att se olika typer av fysiskt våld via media. ”En grundläggande fråga 
torde därför vara vilken respekt vuxna visar för svaghet i vår vardag.” (Orlenius, 2001, 
s.168) Vidare fortsätter han med att redogöra för den nya livsstilen som blivit vår tids nya 
religion, ”friskendom” och ”hälsokostendom”. Detta livsideal gör att ungdom, styrka, 
skönhet och framgång framställs som det mest önskvärda. Därför riskerar de barn och 
ungdomar som inte kan uppnå dessa ideal att betraktas som onormala.  
 
Individuella olikheter 
Barn som upprepande gånger mobbar andra tenderar till att ha låg empati för andra 
medan de som blir utsatta för mobbning ofta har lågt självförtroende och många gånger 
liten social förmåga. I detta perspektiv menas att barn som kommer från hem där de inte 
känner sig älskade och/eller där de känner sig överkontrollerade av föräldrarna kan leda 
till att de agerar ut genom aggressiva handlingar i skolan. Det skall då påpekas att det 
finns skolor med sådana barn och där det ändå inte förekommer någon mobbning. Rigby 
säger att det har utvecklats vissa program för att kontrollera sin ilska, detta för att hjälpa 
barn som har aggressionsproblem att kontrollera sin ilska. (Rigby, 2003) 
 
Perspektivet om individuella olikheter kan liknas med förklaringar som Orlenius (2001) 
gör. Han menar att människor alltid haft en tendens till att känna förakt för människor 
som inte är lika oss själva. Han tar upp hur Sverige startade ett rasbiologiskt institut år 
1922, detta för att förhindra att främmande folkslag skulle kunna flytta in och bosätta sig 
i landet. Han reflekterar även över den reklam som riktas till kvinnor och vilket ideal den 
framställer. Vidare säger Orlenius att det borde vara självklart för de flesta att mobbning 
är ett uttryck för negativ människovärdering. Att bekämpa mobbning är att kämpa aktivt 
för människolivets okränkbarhet. Enligt Orlenius är människovärdet ett ideal som ska 
uttrycka vår vilja och inte bara motvilja. Han menar att det finns en risk att det läggs 
större vikt vid det man vill bekämpa än det man strävar efter. Mobbning kan aldrig under 
några omständigheter accepteras, just för att det kränker en människas värde och 
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individens integritet. Människovärdet är inte relaterat till en persons handlingar, utan till 
den hon/han är, en människa med ett egenvärde.  
 
Även Olweus (1994) riktar in sig på individuella olikheter då han säger att den typiske 
mobbaren är en pojke med översittartendenser, en person som inte kan låta bli att hacka 
på en svagare person. Han menar att den som mobbar ser de svagare personernas ängslan 
och osäkra beteende och detta ger mobbaren kraft och lust att utöva sin makt. Många 
tycks tro att den utlösande faktorn för mobbning är att någon bär glasögon, har rött hår 
eller är överviktig. Men de yttre faktorerna verkar inte ha någon särskild betydelse för om 
någon blir utsatt för mobbning. Undersökningar som Olweus har gjort visar på att 
mobboffer inte är mer avvikande till det yttre än andra personer är. Det som däremot har 
visat sig ha betydelse är den fysiska svagheten som mobboffer uppvisar.  
 
Sociokulturellt perspektiv 
Rigby fokuserar mycket på makt i sitt sociokulturella perspektiv där förklarar han 
mobbning genom sociala grupper med varierande maktbalans, fokus ligger på kön, ras 
och etnisk och social klass. Han menar att till exempel så har många gånger pojkar högre 
status än flickor eller pojkar mellan pojkar vilket då leder till att obalans uppstår. I denna 
teori menar han att pojkar har lättare att mobba andra än flickor. (Rigby, 2003) 
 
Orlenius (2001) har även han åsikten att mobbning i högsta grad är en maktfråga. Den 
person som mobbar andra är i behov av att stärka sin maktposition. Den person som blir 
utsatt för mobbningen har inget egenvärde utan är endast en bricka i spelet, ett sätt för 
mobbaren att nå sitt mål och få makt. Vidare säger han att mobbning i första hand inte är 
kopplat till hur en människa ser ut, utan snarare till den inre osäkerhet denna person 
känner. Även en viss tillbakadragenhet och känslighet kan göra en person till ett offer för 
mobbning. Mobbare kan inte se människan de mobbar utan ser bara sig själv och sitt eget 
behov av att känna makt och få dominera. Denna person har en slags social blindhet och 
ser sig själv som överlägsen andra. De är inte alls medvetna om hur andra människor 
känner inför dem och hur de tycker att de beter sig. 
 
 
Perspektiv om grupp och grupprocesser inom skolan 
Det här perspektivet har gemensamma drag med det sociokulturella perspektivet då de 
båda förklaras genom en social kontext men det handlar inte om kön och så vidare utan 
mer om ett bredare perspektiv av attityder inom hela skolan. Individernas uppfattning av 
skolan och hur de känner tillhörighet till den påverkar. Vidare menar han att elever 
influeras av mindre grupper som de kan associera sig till. Dessa grupper kan i vissa 
situationer vara starkare än vissa individer eller andra grupper vilket kan leda till 
mobbning. Det kan handla om att de som mobbar vill ha roligt på bekostnad av andra. 
Här menas att man måste finna dessa grupper och arbeta utifrån dem. (Rigby, 2003) 
 
Orlenius (2001) förklarar att för att förstå varför mobbning uppstår bör sökandet börja i 
den process som sker i människan och den process som sker mellan flera människor, 
grupprocessen. Han utgår ifrån att människan är fyrdimensionell. Människan har fyra 
sidor, fysisk, psykisk, social och existentiell. Fysiskt är vi i behov av mat och värme och 
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så vidare. Psykiskt har vi en förmåga att uppleva saker och få erfarenheter. Den fysiska 
och psykiska sidan hos människan har ett starkt samband vilket Orlenius påpekar att 
vården blivit alltmer medveten om. Psykosomatiska sjukdomar är numera ett välkänt 
begrepp, då kroppen och själen påverkas av varandra och gör att människan mår dåligt. 
Människor är också sociala varelser. Människan blir till i samspel och är sedan beroende 
av samspel med andra människor för att överleva. Människan är även en existentiell 
varelse som kan uppleva olika saker som konst, kärlek, men även skuld och förlåtelse. 
För att förstå begreppet människosyn behöver förståelsen för hur människor fungerar och 
varför de handlar på olika sätt i olika situationer finnas. Till människosynen hör den 
viktiga frågan om människors värde. Enligt Orlenius är människovärdet knutet till 
existensen, inte till funktioner eller egenskaper hos individen. Alla människor har 
rättigheter och bör respekteras, alla har även rätt till integritet och att själv bestämma över 
sig själv.  
    
Perspektivet om återupprättande rättvisa  
Detta perspektiv handlar om att vissa barn har en större tendens att hamna i 
mobbningssituationer än andra. Detta beror på de karaktärsdrag de har utvecklat. Barn 
som mobbar känner liten eller ingen stolthet i deras skola och är inte heller väl integrerad 
i samhället.  De missköter sina känslomässiga reaktioner och har ingen känsla av skam, 
de kan inte känna empati för dem de mobbar. Mobbningsoffer däremot har en tendens att 
känna för mycket skam. Detta perspektiv säger att de som mobbar borde kunna känna 
skam inför dem de mobbar om de ställs tills svars inför dem och mobbningsoffren är 
fördömande mot dem istället. Detta sätt att få dem att kunna känna skam kan göras 
konstruktivt i närvaro av personer de har en god relation till. Enligt Rigby har vissa 
skolor använt sig av detta sätt för att återupprätta rättvisan som ett 
mobbningsförebyggande sätt att arbeta. Detta har de gjort genom att arbeta med rollspel 
för att lära sig att lösa konflikter och för att lära sig att hantera känslor av skam eller 
uteblivna skamkänslor. Enligt Rigby finns det vissa bevis på att detta sätt att arbeta har 
ökat elevernas trygghetskänslor. (Rigby, 2003) 
 

Värdepedagogiska program 
I en forskning som utförts av Colnerud och Thornberg (2003) har de försökt belysa 
empirisk forskning kring värdepedagogiska program.  
 

De sociala erfarenheter skolan erbjuder eleverna sätter spår i barns och ungdomars värdemässiga 
utveckling, men eleverna kan inte förväntas klara samarbetets svårigheter som konkurrens och 
konflikter utan handledning av sina lärare. (s. 14)  

 
När de sammanfattar några insikter de gjort så förklarar de några bärande begrepp för 
lärares värdepedagogik. Dessa är: 
    

• Gemenskap - moraliska och demokratiska värden är inte individuella projekt 
• Uthållighet - byggandet av moralisk och demokratisk gemenskap går inte fort och inte utan 

bakslag 
• Tilltro - en tillit till elevernas egen vilja och förmåga att använda sina moraliska dispositioner i 

stället för en misstro eller demonisering av eleverna, vilket ibland förekommer 
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• Sociala erfarenheter - de sociala erfarenheter skolan erbjuder har inflytande på barns moraliska 
utveckling 

• Handledning - eleverna kan inte förväntas klara samarbetets svårigheter såsom konkurrens, 
maktstrider, konflikter utan handledning 

• Förebild - läraren eget handlande, bemötande och sätt att vara mot eleverna avgör trovärdigheten i 
budskapen 

• Moraliskt fokus -  etiken är viktigare än etiketten.   
 (Colnerud och Thornberg 2003, s.216) 

Kännetecken hos mobbaren 
Enligt Olweus (1994) är den typiske mobbaren aggressiv mot andra. Det som driver 
mobbaren till detta är ”av intrapsykisk karaktär”: Motiven är: 

• Mobbaren har ett starkt makt- och kontrollbehov. 
• Konsekvens av uppväxtvillkoren antas mobbare byggt upp en viss fientlighet 

gentemot omgivningen. 
• Beteendet kan generera till en viss status eller prestige gentemot till exempel 

medlöpare. 
 
Den typiske mobbaren är ofta aggressiv mot sina kamrater, lärare och övriga vuxna. 
Han/hon har ofta en mer positiv syn på våld än andra. Mobbaren präglas av ett starkt 
behov att dominera andra och har lite empati för offren. Även värderingen av sig själv är 
förhållande positiv. Om det är pojkar så är han ofta fysiskt starkare än sina kamrater 
(särskilt mobboffret) (Eriksson, Lindberg, Flygare, och Daneback, 2002).   
 
Enligt Maltén (1998) har den som mobbar ett aggressivt beteende mot både sina kamrater 
och även sina föräldrar och vuxna. 
 

Kännetecken som tyder på att någon blir utsatt för mobbning 
Olweus (1994) skiljer mellan provocerande och passiva mobboffer. Den först nämnda är 
mindre förekommande och av namnet så provocerar offret fram negativa reaktioner hos 
andra. Det passiva mobboffret är tvärtemot det provocerande ängslig, svagare och mer 
osäker än genomsnittseleven. De utmärks av tystlåtenhet och passivt reaktionsmönster. 
 
Enligt Eriksson, Lindberg, Flygare, Daneback (2002) skiljer sig mobboffer och mobbare 
åt genom att ett mobboffer inte har samma välvilliga inställning till våld som en mobbare. 
Ett mobboffer sympatiserar inte med våldshandlingar och har i regel en lägre självkänsla 
än den som mobbar. Det som ofta utmärker ett mobboffer är att de är tysta och försiktiga 
personer som känner sig misslyckade och utanför gemenskapen. Det kan tidigt synas att 
de redan som barn, innan mobbningen började var försiktiga och känsliga personer.  
 

Följder av mobbning 
Mobbning påverkar både den som blir utsatt för mobbning och även den som mobbar. 
Enligt Sharp, Smith (1996) finns det en rad olika konsekvenser för den som blir mobbad. 
Mobboffret reagerar ofta genom att få ångest och inte vilja gå till skolan. Hela kroppen 
påverkas, och mobboffret kan även skadas kroppsligt om mobbningen sker fysiskt. Under 
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den tid som mobbningen pågår sänks mobboffrens självkänsla och självförtroende, de 
börjar undra om de själva är orsaken till att mobbningen uppstått. Skolarbetet blir lidande 
då koncentrationsförmågan påverkas och inlärningen sjunker, detta direkt orsakat av den 
oro och ångest mobbningen framkallar. Kroppsliga symptom som magont, huvudvärk, 
mardrömmar och ångest kan uppstå, dessa till följd av den stress mobbning orsakar. En 
del elever försöker själva hitta en lösning för att inte utsättas för detta. En sådan lösning 
kan vara att inte alls gå till skolan, många försöker att enbart stanna hemma för att inte 
stöta på dessa problem. På längre sikt kan detta leda till att denna person blir deprimerad i 
vuxen ålder. Om inget görs från skolans sida för att stoppa mobbningen kan det leda till 
att eleverna lär sig att mobbning och översitteri är ett enkelt sätt att få sin vilja igenom. 
Mobbningen kan bli ett självklart inslag i vardagen och kännas normalt och tillåtet. Den 
som mobbar får svårt att inse att det han/hon gör är fel och fortsätter därför med sitt 
destruktiva beteende om det inte stoppas. En person som upprepat mobbar sina kamrater 
löper större risk att än andra personer att bli straffad för asociala handlingar i högre ålder. 
Om varken skolan eller föräldrarna gör något för att stoppa den som mobbar, kommer 
mobbaren troligast att fortsätta att mobba andra människor även senare i livet.  
 

Åtgärdsprogram mot mobbning  
Enligt Skolverkets allmänna råd, (www-referens 4), leder ett förebyggande arbete till en 
lägre förekomst av kränkningar. Om arbetet tar vid redan i förskolan blir resultatet bättre. 
Centrala delar med att förebygga kränkningar ligger i de demokratiska värdena. 
Fokuseringen bör ligga på att skapa trygga miljöer och strukturer på skol- och gruppnivå. 
Således är det också viktigt att det förebyggande arbetet är en återkommande och naturlig 
del i vardagsarbetet och inte vid sidan av som ett enskilt projekt. Det mest avgörande 
enligt Skolverkets allmänna råd är kunniga vuxna. Grundläggande kunskaper om hur 
kränkningar förebyggs upptäcks och motverkas måste vara basen vid planering av 
arbetet. Gemensamt för dem som arbetat framgångsrikt med detta är att det finns ett 
tydligt och konsekvent ställningstagande från ledning och att personal och elever har 
ansvar tillsammans. 
 
Det finns många olika åtgärdsprogram mot mobbning att läsa om. Nedan presenteras 
några namn som är kända. Några riktar sig mer på förebyggande arbete vilket är 
sammankopplat till vårt syfte och får därmed större utrymme. Medan några inte 
innehåller nästan något förebyggande arbete och därmed bara nämns. 
 

Olweus åtgärdsprogram  
Målet med åtgärdsprogrammet ”är att minska eller helt förhindra existerande 
mobbningsproblem i och utanför skolan, och att förebygga uppkomsten av nya sådana 
problem” (Olweus 1994, s.48). Han menar att det är viktigt att vuxna i skolan blir 
medvetna om i vilken omfattning mobbning sker och att de går in för att förändra 
situationen med engagemang. Det gäller att inte endast arbeta med att stävja mobbning 
som sker direkt utan att förebygga indirekt mobbning likväl. Han menar att direkt 
mobbning och indirekt mobbning är starkt sammankopplat. Åtgärdsprogrammet som 
Olweus utarbetat har åtgärder på tre olika plan; skolnivå, klassnivå och individnivå. 
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Åtgärderna på skolnivå syftar på att utveckla inställning hos eleverna för att minska 
mobbning som helhet. Vissa förebyggande åtgärder och att skapa förutsättningar som 
minskar mobbning bör också ingå på denna nivå. Till att börja med när en skola bestämt 
sig för att sätta igång med systematiska åtgärder så bör den aktuella skolan inleda detta 
arbete med en studiedag. Därefter är det viktigt att utforma ett rastvärdssystem som 
fungerar eftersom att det är där stor del av mobbningen äger rum. Olweus visar på att det 
sker mindre mobbning på skolor med ett fungerande rastvärdssystem.  
 
Ett allmänt föräldramöte måste också ingå i arbetet. Under detta möte bör föräldrar 
informeras om de insatser mot mobbning som skolan skall vidta. Under detta möte kan 
föräldrarna inbjudas till ett samarbete det gäller att hålla engagemanget för 
mobbningsarbetet vid liv, lämpligt så kan pedagogerna, elever och föräldrar på skolan ha 
regelbundna möten där de diskuterar problem på skolan. Det kan också vara viktigt att 
utforma en gemensam linje mellan hem och skola, genom att alla arbetar åt samma håll 
blir arbetet effektivare.  
 
En viktig hjälp för arbetet mot mobbning på klassnivå är att elever och pedagogen 
tillsammans utarbetar några få enkla regler angående mobbning. Reglerna måste vara 
utformade mot mobbning. Eleverna kommer känna ett större ansvar när de deltagit i 
utformandet av reglerna. Reglerna bör utgå enligt Olweus från dessa: 

 
• Vi ska inte mobba andra. 
• Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade. 
• Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma. 

(Olweus, 1994 s. 62) 
 
På klassrumsnivå kan pedagogen påverka elevens beteende i en positiv riktning genom 
att rikta vänlig uppmärksamhet och beröm till eleverna. Däremot måste elever som 
mobbar få någon typ av sanktioner, negativa påföljder för att de skall upphöra med sitt 
beteende. Det bästa resultatet nås genom en kombination mellan dessa två, mycket vänlig 
uppmärksamhet och konsekventa sanktioner när det behövs. Eleverna behöver även ett 
forum där de kan samtala kring ämnet. Olweus (1994) förklarar även att grupparbeten 
inom andra ämnen också har en positiv effekt för detta område. Elever blir mer 
accepterande och positiva mot varandra när de arbetar med grupparbeten.  
 
Genom att inrikta arbetet mot positiva aktiviteter och inte bara mot det problematiska kan 
”vi-känslan” stärkas, vilket hjälper arbetet mot mobbning på ett förebyggande sätt. Det 
måste även ske klassföräldramöten enligt Olweus (1994). Det räcker inte att ha möten på 
skolnivå utan även på klassnivå. Dessa möten måste ske på en allmän nivå så att det inte 
handlar om något utpekande.  
 
Åtgärder på individnivå måste ske snabbt när det står klart att det förekommer mobbning 
i klassen. Det måste ske samtal med både den mobbade och den eller de som mobbar på 
ett tidigt stadium. Första steget i samtalen med mobbaren är att förklara att detta är något 
som skolan inte accepterar och att det måste upphöra på en gång. Samtalen måste ske 
individuellt om det varit flera inblandade. Om det inte upphör kan rektorn delta i dessa 
samtal framöver.  
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Samtalen med mobboffret måste ske varsamt enligt Olweus (1994). Mobboffret tar ofta 
en roll av att tiga men han menar att pedagogen inte kan lyssna till detta eftersom att 
mobbningen inte upphör om den förnekas. Offret måste garanteras ett effektivt skydd mot 
trakasserier.  
 
Vidare är det naturligt att underrätta föräldrarna. Det kan finnas ett behov av hjälp och då 
kan skolan bidra med att ge råd om vem de kan vända sig till. Pedagogen kan också 
behöva ordna ett möte där de inblandade eleverna och deras föräldrar deltar. Där kan en 
plan för hur problemet skall lösas utformas. Mötet bör följas upp av flera möten där en 
bedömning av hur situationen utvecklar sig diskuteras.   
 
Föräldrarna till båda parterna kan också göra saker. Mobbarens föräldrar kan visa att de 
starkt tar avstånd till det som skett och att de tillsammans kommer fram till regler som 
skall gälla. Även sanktioner och beröm bör inrättas på denna nivå. Föräldrarna till 
mobboffret kan stimulera barnets talanger för att stärka dennes självförtroende. Det är 
också viktigt att de informerar skolan om något inträffar även om inte han/hon vill det. 
De kan också försöka uppmuntra barnet till att ta kontakt med någon ”vänlig” elev i 
klassen. I värsta fall kan det bli aktuellt att byta klass eller skola för att komma åt 
mobbningen. Olweus menar att detta skall vara en sista utväg när inget annat återstår. 
 
Olweus (1994) visar på att förekomsten av mobbning kraftigt minskat på de skolor som 
han undersökt som arbetat efter detta åtgärdsprogram. Effekterna av åtgärdsprogrammet 
blev starkare med tiden på dessa skolor. Det blev även bättre ordning och disciplin och 
mer positiv kamratanda på dessa skolor. De förebyggandeåtgärderna gav också resultat 
då antalet nya mobbningsfall minskade. Olweus kunde även fastställa en ökning av 
trivseln i skolan.  
 

Gunnar Höistads åtgärdsprogram  
Höistad har arbetat som lärare i grundskolan i många år och är författare till böcker om 
mobbning. 
  
Höistads definition av mobbning: 

 
När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera 
individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning. (Höistad, 
2001, s.73) 

 
Höistad menar att det är mycket viktigt att vuxna ingriper när mobbning sker:  

 
Vuxna som inte ingriper uppfattas av barn och ungdomar som likgiltiga och fega. Det 
viktigaste för en mobbad elev är att det händer något, att någon gör något för att stoppa 
mobbningen. (Höistad, 2001, sid. 110)  

 
I sitt åtgärdsprogram startar han med att påpeka att det finns vissa saker som kan 
förvärra mobbningen och som bör undvikas: 
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• Diskutera aldrig mobbningen i helklass. 
• Peka aldrig ut mobbare eller offer i helklass. 
• Ställ aldrig mobbaren till svars inför helklass. 
• Konfrontera inte mobbare och offer medan en mobbningssituation pågår. 
• Tvinga aldrig elever att umgås med någon de inte vill umgås med. 
• Den vuxne får aldrig omedveten tillåta mobbning genom att visa direkt eller 

indirekt att han/hon ogillar den som är utsatt för mobbning. 
 
Han har tre nivåer på mobbningsarbetet som sker i skolan: 
 

• Förebyggande 
• Åtgärdande 
• Uppföljande  

 
På skolan ska två grupper utses, mobbningsteam och kamratstödjare. Det är enligt 
Höistad (2001) rätt sätt för att ha beredskap mot mobbningen. Det  måste bli svårare att 
undgå att bli avslöjad för alla inblandade, mobbare och offer. I mobbningsteamet ingår 
blandad personal från skolan, allt från vaktmästare, städpersonal till skolhälsovården. På 
detta sätt får skolan en vidd på synen av eleverna och vad som händer under skoltid. 
Viktigt för detta team är att de ska vara respekterade av eleverna och därför kunna få 
deras förtroende. Teamet måste ha en mycket god kännedom om skolans handlingsplan 
och den mobbning som sker på skolan för att inte behöva fundera hur de ska gå tillväga 
när något inträffar. 
 
Kamratstödjarna som består av elever från skolan är värdefulla på det sättet att de har bra 
kännedom om vad som sker på skolan, sådant som de vuxna inte ser. Detta kan vara till 
stor hjälp för den empatiska utvecklingen hos dessa elever, de lär sig att tyda olika 
signaler från dem som har det svårt och lär sig att hjälpa dem. Höistad (2001) säger att 
kamratstödjare kan vara stärkande för sammanhållningen i skolan och profilera skolans 
engagemang. Elever som är utsatta för mobbning eller de som mobbar kan oftast ta 
situationen bättre om det är en annan elev som ingriper i en mobbningssituation än om en 
vuxen på skolan gör det. Dessa kamratstödjare ska ha kontroll över vad som händer på 
skolgården och i korridorer. De lär sig veta var problem kan uppstå eller vilka elever som 
kan vara sådana som skapar problem eller har problem. Några uppgifter dessa kan ha: 
 

• Hälsa på elever som ingen annan bryr sig om. 
• Prata med elever som kan känna sig utanför. 
• Verka stödjande. 
• Försöka inkludera den som är utanför i gemenskapen. 
• Vara sällskap till dem som är ensam, i till exempel matsalen. 
• Ha koll på vad som händer. 
• Ingripa om det behövs. 
• Ge rapport till mobbningsteamet. 
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Några andra saker som enligt Höistad (2001) är bra att koppla till det förebyggande 
arbetet är en jourtelefon dit elever kan ringa om de inte vågar ge sig till känna på annat 
sätt. Brevlåda där eleverna kan namnge någon anonymt eller ge sig tillkänna om de inte 
vågar på annat sätt. Endast teamet ska ha nyckel till denna brevlåda, inte kamratstödjare.  
 
Samtal med den drabbade och den som mobbar är viktiga delar i arbetet. 
Mobbningsteamet måste kunna bilda sig en uppfattning om hur mobbningen har gått till 
för att kunna gå vidare och hjälpa till. Under dessa samtal finns det många viktiga frågor 
att ställa. Och genom dessa samtal blir det enligt Höistad (2001) möjligt att följa upp hur 
det har gått, anteckning av samtalen är bra för att inte glömma vad som sagts. Föräldrarna 
blir även de kontaktade för att få stöd och information om vad som har inträffat. 
Mobbningsteamet bör göra både den mobbade och offret uppmärksamma på att de 
kommer att hålla ögonen på vad som händer i fortsättningen. Med offret bör 
skolpersonalen vara varsam och inte plocka ut eleven på enskilt samtal från klassen, utan 
ta det per telefon eller hemma hos denne. Däremot säger han att mobbaren hämtas till ett 
rum och två ska vara närvarande under samtalet, en lyssnar och leder samtalet och en 
antecknar.  Här är det enligt Höistad viktigt att varken moralisera eller ställa frågor som 
direkt dömer. Efter att samtal har skett med alla parter får alla stöd från mobbningsteamet 
med samtal och dylikt. Efter detta är det noga att ha kontinuerlig uppföljning.  
 
Om mobbningen inte upphör trots samtal med mobbaren och mobbarens föräldrar bör 
skolan enligt Höistad (2001) anmäla mobbaren till socialförvaltningen. Där kan de 
diskutera vilka åtgärder som behövs för att kunna hjälpa den som mobbar på bästa sätt. 
Den sista åtgärden bör vara att kontakta polisen. En anmälan kan bli nödvändig. Men 
detta ska enligt Höistad vara den sista åtgärden. Mobbaren kallas till förhör och polisen 
ber honom/henne att ändra på sitt sätt. De poängterar att mobbaren har brutit mot 
brottsbalken där misshandel, förtal och ofredande finns beskrivet.  
 
En stor del i det förebyggande arbetet är enligt Höistad att skolan tar reda på vilka 
problem som finns och hur det ska vara för att fungera bra och trivsamt för alla. Skolan 
bör utforma en policy som ska försöka efterlevas. Efter detta ska skolan arbeta för att 
samtal och konflikt/medling ska fungera väl. Olika värderingsövningar är bra övningar 
som han rekommenderar.  Dessa är bra både för elever och för personal. Avslutningsvis 
säger Höistad (2001) ”Varför bråkar man då och slåss? Jo, för att man har hoppet att 
vuxenvärlden ska förstå att man har problem, så att man får hjälp”. (s.181) 
 

Heinemanns metoder för observation 
Heinemann (1987) var en välkänd radiodoktor på 80-90 talet som även skrivit böcker om 
mobbning. Hans ursprungliga definition på mobbning är att det är gruppvåld. I 
inledningen till sin bok säger han att mobbning är vardagsengelska. Den bästa 
förklaringen menar han är att det på ett ungefär betyder ”pöbla” eller bråka i gäng eller 
grupper, eller på ett mer neutralt sätt uttrycka det: ”trängas i mängder”. Någon riktigt bra 
svensk motsvarighet på ordet mobbning finns inte, och ordet ”pöbla” kan inte förklara det 
som menas med mobbning. Ordet mobbning är ett övergripande begrepp som täcker in 
allt från att man är smått retsam med sina vänner till att man attackerar någon. 
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Heinemann har olika metoder för att observera elever i grupp eller enskilt. Han menar att 
en tränad observatör kan se mycket genom att titta på hur klassen beter sig under 
lektionstid.  
 
Klassrumsobservationen sker genom en uppdelning av grupper. Klassen får själva dela in 
sig i grupper. Den som observerar får därigenom en ganska god bild på uppbyggnaden av 
klassens hierarki. Denna uppdelning menar Heinemann (1987) är viktig för att kunna 
fortsätta observationerna för att veta hur eleverna grupperar sig.  
 
Rastvaktsobservation är bra för att förebygga gruppvåld och mobbning. Heinemann 
(1987) menar att en vuxens närvaro och kontroll över fritidsområdet är viktig. Blotta 
närvaron och observationen den vuxne gör påverkar klimatet och förhindrar aggressiva 
utbrott och bråk hos eleverna.   
 
Öppen observation genom fritidspedagog kan ske genom att rastvaktens roll byggs ut. 
Den vuxne deltar i aktiviteterna som sker på skolgården och blir inte då enbart en 
övervakande person. Denna persons möjlighet att upptäcka och förhindra mobbning 
genom ett accepterande från eleverna ger en större chans till ett lyckat resultat.  
 
Dold observation sker genom att en vuxen rent ut talat, spionerar på eleverna då de 
befinner sig på olika lekplatser, rastgårdar och på skolvägar. Eleverna är helt omedvetna 
om att de blir iakttagna. Heinemann (1987) påpekar att detta kan ses som att den 
personliga integriteten blir kränkt. Han tar upp att teknik som tv-kameror kan förekomma 
som övervakning i andra sammanhang på offentliga platser, men menar att detta inte är 
att rekommendera i skolans värld. Denna dolda observation kan handla om att kunna 
observera från ett dolt rum på en vind, eller i ett kartrum för att kunna se ut över vissa 
ytor. Genom sin egen observation fann han att under en tiominutersrast var skolgården 
han observerade skådeplats för 4-5 gruppövergrepp mot enskilda elever. Han kunde även 
se att de utsatta grupperna ofta uppsökte samma ställen för att gömma sig.  
 

Anatol Pikas åtgärdsprogram  
Anatol Pikas, är docent och har forskat inom ämnet mobbning. Hans definition av 
mobbning är: 

 
Ja, min åsikt är att det finns en hållbar definition av mobbning. Den definitionen har som 
huvudbegrepp: Mobbning är gruppvåld. Med våld menar vi både fysiskt och psykiskt 
våld som utövas av en grupp mot en person. (Pikas, 1989, s.23) 

 
Målet med Anatol Pikas Gemensamt-Bekymmer-metoden (GBm) ”avser att bryta upp 
dynamiken i mobbningsgruppen genom individuella samtal med dess medlemmar i en 
äkta tvåvägskommunikation och rikta den lösgjorda energin till en båda – vinner - lösning 
i gruppsamtal med offret." (Pikas, 1998 s. 57). Före samtalen försäkrar 
mobbningsterapeuten om att det finns ett ”ostört rum” för enskilda samtal. Han delar upp 
arbetet i fyra olika faser. I fas ett börjar enskilda samtal med mobbarna. Nästa fas skall 
inledas genom samtal med mobbningsoffret för att sedan ha förebyggande gruppsamtal 
med de före detta mobbarna. Därefter sker ett toppmöte med alla parter för att sedan 
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avsluta med uppföljning. Pikas metod utgår endast från den akuta mobbningssituationen 
och inget på det förebyggande arbetet. 
 

Friends 
Friends definition av mobbning: 

 
Mobbning kan definieras på en mängd sätt men grundläggande kan sägas att det handlar om 
ett upprepande aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara 
sig. En viktig gemensam utgångspunkt är att den som upplever sig mobbad har rätt att bli tagen på 
allvar. Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, utan en systematisk kränkning av en 
person. Negativt beteende och kränkande behandling måste dock självfallet betraktas som 
oacceptabelt även vid ett enstaka tillfälle.  (www-referens 5) 

 
Friends grundades 1997 av Sara Damber. Hon startade detta eftersom hon själv har 
upplevt mobbning och ville förebygga mobbning. Sedan Friends startades har det vuxit 
och är idag den största organisationen i Sverige som arbetar mot mobbning. Friends 
utbildar något som kallas för kompisstödjare och i nuläget har de över 25 000 
kompisstödjare på ca. 1200 skolor i Sverige (juni 2007). Friends blir ofta kontaktade av 
media och så vidare på grund av deras stora kunskaper inom ämnet mobbning som ofta är 
omdiskuterat i media och i samhället. När ett förebyggande arbete mot mobbning startas 
ingår det olika moment. Det första stadiet i arbetet är att utbilda personalen. Skolans 
personal får bättra på sina kunskaper inom mobbning och lär sig hur ett bra förebyggande 
arbete som engagerar eleverna kan gå till. Efter detta möter Friends alla elever genom en 
föreställning, ett rollspel eller en monolog. Denna ska få eleverna att vilja lära sig mer 
och få värderingar om vad mobbning egentligen är. En diskussion sker efteråt i varje 
klass, denna leds av klassföreståndaren. Under samma lektion ska två kompisstödjare 
röstas fram helt anonymt av klassen. När de är utsedda startar en kompisstödjarutbildning 
som ger kunskap om mobbning, förebyggande arbete mot mobbning. Eleverna får lära sig 
att spela rollspel och göra olika dramatiseringar. De får diskutera sina värderingar och 
testa att vara en utsatt person och känna hur det känns. Dessa kompisstödjare får planera 
det fortsatta arbetet på skolan och sätta upp olika mål. Om skolan har önskemål om att 
föräldrar ska utbildas är även det möjligt. Ett sådant arbete har som syfte att få med 
föräldrarna i det förebyggande arbetet mot mobbning. Friends vill ha en långvarig 
relation till den skola de upprättar ett samarbete med. De håller kontakten med träffar, 
utbildningar, nyhetsbrev mm. De följer även upp och utvärderar arbetet i skolorna. (www-
referens 5) 
 

Likheter och olikheter mellan åtgärdsprogrammen 
Olweus (1994) och Höistad (2001) har många likheter i sina åtgärdsprogram. De har 
liknande arbetsgång och de båda fokuserar på förebyggande arbete också. Deras 
definitioner av mobbning liknar varandra. Även Pikas (1989) definition är relativt lik 
Olweus och Höistads men däremot så riktar hans arbetsmetod mer in sig på akuta fall av 
mobbning. Pikas riktar mycket liten del åt förebyggande arbete vilket enligt ovan är lag 
på att skolan skall göra. Heinemann (1987) använder sig av ytterligare en annan metod. 
Han riktar in sig på att upptäcka olika typer av mobbning genom observationer. Även 
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hans definition skiljer sig från de andras. Friends (www-referens 5) som är en 
organisation som arbetar mot mobbning riktar in sig på förebyggande arbete skiljer sig 
även den från de övriga genom att den arbetar utifrån rollspel.  

Riktlinjer utformade för likabehandlingsplan 
Riktlinjer finns som kan följas när skolan utformar en handlingsplan  

• En vision bör finnas som tydligt markerar skolans inställning i frågan. Denna 
vision kan sedan nystas upp i några konkreta mål. 

• Det är viktigt att elever deltar i arbetet med att ta fram, följa upp och se över 
verksamhetens likabehandlingsplan. 

• Nulägesanalys ger möjlighet att forma de mål som behövs för att sedan följa upp 
dessa. 

• Tydliga mål och konkreta åtgärder skall skrivas i den årliga 
likabehandlingsplanen. 

• Skolans förebyggande arbete bör vara långsiktigt och integreras naturligt del i 
skolans övriga arbete. 

• Utvärdering skall ske årligen inom ramen för en skriftlig kvalitetsredovisning. 
Denna utvärdering bör sedan ligga som grund för utformandet av nästa lika 
behandlingsplan. 

• Det är viktigt att likabehandlingsplanen förankras hos lärare, elever och föräldrar. 
(Skolverket, www-referens 4) 
 
Sedan barn – och elevskyddslagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever infördes har Skolverket inspekterat ett flertal 
kommuner. Av 40 kommuner som kontrollerades fick 28 kritik för att de antingen 
saknade likabehandlingsplan helt eller inte uppfyllde kraven som lagen anger för 
likabehandlingsplaner. Det svåraste för kommunerna och skolorna är framför allt 
kartläggning och krav att de fem diskrimineringsgrunderna ska kopplas till 
likabehandlingsplanerna. (Skolverket, www-referens 6)
 
Skolverket fick år 2005 in 361 anmälningar om mobbning, detta innan elevskyddslagen 
började gälla. En av de vanligaste orsakerna till en anmälan är kränkande behandling. 
Under 2006 anmäldes 473 fall av mobbning, och under 2007 har 487 anmälningar gjorts. 
Mellan 2005 och 2006 blev det en stor ökning av anmälningar, men detta verkar nu ha 
blivit mer stabilt men anmälningarna ligger fortfarande på en alldeles för hög nivå. 
Vidare visar Skolverkets statistik att ett problem är att skolorna trots den mycket tydliga 
lagen om att varje skola ska ha en likabehandlingsplan inte alltid har en korrekt 
likabehandlingsplan. Den som är ansvarig huvudman på en skola, dvs. rektorn är skyldig 
att utreda vad som har hänt när ett misstänkt fall av mobbning/kränkande behandling 
uppstår. Enligt barn - och elevskyddslagen krävs ett ordentligt förebyggande arbete inom 
vilket även frågan om vuxna kränker elever måste behandlas. (Skolverket, www-referens 
7) 
 
Som visat ovan måste alla skolor ha en likabehandlingsplan och detta leder till att vi vill 
reda ut hur de arbetar aktivt med detta på en skola i Norrbotten. Skolorna i den kommun 
vi avser att göra vår undersökning i har på olika sätt försökt att motverka mobbning. I 
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början av 2000-talet var situationen i kommunens skolor ohållbar, det förekom 
mobbning/kränkande särbehandling i en större utsträckning än vad som kunde accepteras. 
Ett projekt kallat Nolltolerans startades som hade en målsättning att vara förebyggande 
mot mobbning och kränkande särbehandling. Göran Ahlström som startade projektet är i 
grunden familjeterapeut och har haft ett nära samarbete med skolorna i kommunen under 
många år. Han är även kopplad till elevhälsan och har därmed stöd av både kuratorer och 
psykologer. Han är också ansvarig för de så kallade "KIS-arna”, kamratstödjare i 
skolorna. Då han under lång tid hade sett hur det negativa språkbruket och den kränkande 
särbehandlingen accelererade i skolorna började han att fundera hur skolorna skulle 
kunna arbeta för att förebygga och minska den onödiga kränkande särbehandling eleverna 
använde. Han arbetade tillsammans med rektorn och kuratorn på en skola fram ett förslag 
på Nolltoleransprojektet. Intresset för projektet blev stort och många skolor kontaktade 
honom och ville delta. Meningen med Nolltoleransprojektet var att det enbart skulle vara 
ett projekt en kortare tid och sedan skulle skolorna fortsätta arbeta självständigt i samma 
anda. I nuläget arbetar skolorna med sina egna handlingsplaner mot mobbning.   
 

Den undersökta skolans handlingsplan mot mobbning  
Nedan kommer vi att presentera den berörda skolans handlingsplan och det förebyggande 
arbetet vilken är av stor vikt då undersökningen genomförs där. Handlingsplanen gäller 
tre rektorsområden där allt från förskolor upp till år nio ingår. Detta partnerområde har 
handlingsplanen gemensamt och även en arbetsgrupp som arbetar aktivt förebyggande. 
Texten innefattar en nolltolerans mot all kränkande behandling, det kan gälla enstaka 
tillfällen till systematisk och återkommande kränkningar. Enligt handlingsplanen ansvarar 
skolledningen för personalens kompetensutveckling i ämnet och arbetsgruppen finns på 
skolan och har regelbundna träffar.  
Det förebyggande arbetet: 

• Regelbundna relations- och värderingsövningar i klassen/gruppen för att elevers 
självkänsla ska stärkas.  

• Nolltoleransarbete från år noll. 
• Introduktionsveckor i år sju med fokus på värdegrundsfrågor. 
• Alla elever i år sex skall få elevmedlingskurser. 
• Enkätundersökningar. 
• Kamratstödjare i skolan även kallade KIS-are, (ett samarbete med elevhälsan 

och näringslivsförvaltningen) dess uppgift är att finnas till hands och vara vuxna 
förebilder för elever ute på raster, i elevfik och ibland även i klassrummet. 

• Varje läsår genomförs ”Tjej- och killsnack”. 
• Klassråden och elevrådet arbetar med trivsel och inflytande. 

 
Skolans handlingsplan mot mobbning beskriver sedan hur arbetet skall gå till om någon 
upptäcker kränkande behandling och mobbning. Inledningsvis skrivs det att alla skall 
känna sig trygga och att eleverna känner att personalen har respekt för dem som 
människor men inte för dess handlingar. Åtgärder sätts sedan in av olika slag. Samtal 
inleds för att bli insatta i situationen och i samråd med det arbetslag som den mobbade 
eleven ingår i. Sedan inleds samtal med den drabbade för att sedan samtala med ledaren 
och de medlöpare som deltar i mobbningen. Samtalen sker med en i taget där det tydligt 
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visar på att mobbninen skall upphöra för att sedan samtala om hur dessa kan göra det 
bättre för den utsatta. Därefter kontaktas föräldrarna till alla inblandade för att ge 
information och hur skolan ser på mobbning. Uppföljning sker därefter efter en till två 
veckor där uppföljningssamtal sker och överenskommelser görs om fortsatta samtal. 
Texten poängterar att det är viktigt att den utsatte känner vuxenstöd under hela processen.   
 
Handlingsplanen mot mobbning som den berörda skolan har utformat behandlar även en 
arbetsgång för elever som är i riskzonen. Om någon elev mår dåligt eller far illa skall den 
berörda klassläraren tala med eleven om hur denna upplever situationen. Därefter skall 
denna information dokumenteras samt att informera föräldrar, skolledning och/eller 
skolhälsovården och samråda om fortsatta åtgärder. Även kontakten med föräldrarna skall 
dokumenteras. Därefter skall åtgärderna vidtas.  
 
Efter att ha delgett relevant forskning och beskrivit den aktuella undersökningsskolans 
handlingsplan kommer vi att lämna bakgrunden. Vidare kommer vi att presentera hur vi 
gått till väga i vår undersökning.   

Metod 
Under denna rubrik redogör vi för vårt tillvägagångssätt av denna undersökning samt 
visar vår teoretiska och metodiska utgångspunkt. 

Teoretiska och metodiska utgångspunkter 
Vår undersökning är utförd på en livsvärldsfenomenologisk grund. Den person som är 
upphovsman till fenomenologin är en man vid namn Husserl (1995). Fenomenologins idé 
är att kunna se genom de upplevda erfarenheterna för att sedan kunna tolka erfarenheter 
som framkommer och göra det osynliga mer synligt. En fenomenologisk undersökning 
intresserar sig för att redogöra det som framkommer och på vilket sätt det framkommer 
genom undersökningen. Den har enligt Kvale (1997) att göra med hur den kvalitativa 
intervjun kan tolkas. Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer eftersom de syftar på att ta 
reda på hur den intervjuade upplever sin livsvärld. Kvalitativa intervjuer är enligt Kvale 
ett sätt att tolka den intervjuades upplevelser och fenomenens mening. Den som 
undersöker ett område med kvalitativa intervjuer använder sig av öppna frågor, en 
intervju som ger intervjupersonen möjlighet att svara utifrån sin egen uppfattning, med 
egna ord.  
 

Undersökningsgrupp och avgränsning 
Den undersökta skolan har förskola – år 5 och ligger i en mellanstor stad i Norrbotten. 
Skolan har enligt oss en modern och trevlig miljö. Skolans upptagningsområde är av 
blandad karaktär, allt från lågutbildade till högutbildade. Merparten har enligt skolans 
rektor en hög socioekonomisk situation då det bor många med hög utbildning i området. 
Det finns dock områden med lägenheter där det förhåller sig annorlunda, exempelvis 
missbruksproblem och eller låg utbildningsnivå. I upptagningsområdet finns 
ensamstående och kärnfamiljer. Varje årskurs har två klasser med 15-25 elever i varje 
klass. Totalt har 6 st från skolans personal intervjuats. Under vår resultatredovisning har 
vi valt att presentera de intervjuade med fingerade namn, Anna, Stina, Karin, Anders, 
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Johan och Kerstin. Den skolpersonal vi har intervjuat är av blandad karaktär. Karin är 
lärare i år 3, Anna är lärare i år 5, Stina är speciallärare, Anders är resurspersonal i år 5, 
Kerstin är idrottslärare och Johan är skolans rektor. Urvalet av undersökningspersonerna 
var genomtänkt på det viset att vi skulle få en bredd på hur det ser ut i hela skolan. 
Undersökningspersonerna har varierad erfarenhet av arbete inom skolans värld och är i 
blandade åldrar. Tyngdpunkten i undersökningen ligger på de lärare som främst vistas i 
olika miljöer på skolan, på skolgården, i matsalen, som bussvakt och en av de intervjuade 
ingår i skolans mobbningsteam. 

Registrering av data 
Vi använde oss av bandspelare under intervjuerna för att underlätta en senare kontroll av 
vad som sagts, och för att under intervjun istället fokusera på den som intervjuas. Den 
som forskar måste vara öppen och även uppmärksam under intervjun för att uppnå ett 
spontant samtal. Men samtidigt som intervjun sker bör den som intervjuar kunna 
koncentrera sig på vad som sker under samtalet, därför använde vi bandspelare för att den 
som intervjuar skulle kunna slappna av mer och ge sig hän åt intervjupersonen. Samtidigt 
som en av oss intervjuade antecknade den andra, allt för att inte missa något väsentligt 
som sades eller något annat intryck vi fick under tiden. Anteckningar var värdefulla som 
stöd för senare bearbetning. Det är även viktigt för att förhindra att material försvinner 
vid tekniska misstag (Kvale 1997).   
 
Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga) för att försöka nå fram till vårt syfte med 
undersökningen. Intervjuguiden hade olika teman med tillhörande öppna frågor till varje 
tema. Frågorna innehöll inte några värdeladdade uttryck. Enligt Kvale (1997) bör en 
intervjuguide innehålla en översikt av de ämnen vi avser att undersöka närmare. 
 

Genomförande 
För att förbereda oss inför vår undersökning fördjupade vi oss i litteratur för att få en så 
djup kunskap och förståelse inom ämnet som möjligt. Vi letade litteratur på biblioteket 
och gick igenom litteratur från olika författare för att sedan kunna avgöra vilka som var 
relevant till vår undersökning. Detta är viktigt innan intervjuerna genomförs för att kunna 
formulera bra och relevanta frågor som ger värdefull information. Kvale (1997) anser att 
en kvalitativ intervju som vi valt att göra syftar till att identifiera nya fenomen och att det 
är viktigt att ta reda på vad som redan är känt respektive inte känt inom området vi har för 
avsikt att studera.  
 
När vi skrivit vår bakgrund gjorde vi en intervjuguide. Denna skulle hjälpa oss att ta reda 
på hur skolpersonalen uppfattar mobbning och hur dess förebyggande arbete mot 
mobbning ser ut. Vi kontaktade den skola vi hade för avsikt att göra vår undersökning på. 
Vi gjorde ett besök på skolan där vi lämnade en skriftlig upplysning om syftet med vår 
undersökning. Vi rådfrågade den handledare vi hade haft under vår verksamhetsförlagda 
utbildning (handledaren arbetar på undersökningsskolan) om vilka personer som skulle 
kunna passa in i vår undersökning för att få en varierad syn på vårt undersökningsområde. 
Genom vår handledare fick vi kontakt med passande intervjupersoner som vi avtalade tid 
med. Innan vi började med själva intervjun fick intervjupersonerna en kort bakgrund om 
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varför vi valt detta ämne och syftet med intervjun. Vi informerade även om att deras 
medverkan är viktig för oss och att den bidrar till att vi får en bra bild av hur skolans 
arbete ser ut, sedan fick de även veta att intervjun skulle spelas in på band (Kvale, 1997). 
Intervjupersonerna fick även veta att all insamlad data hanteras konfidentiellt och att inte 
heller skolans namn skulle anges. Syftet med den kvalitativa metoden är att belysa den 
intervjuades tankesätt eller livsvärld inom något område. Eftersom vi ville förstå hur den 
aktuella skolan arbetar var det självklart att vi skulle använda oss av en kvalitativ metod.   
 
Intervjun genomfördes utifrån det fenomenologiska perspektivet, det vill säga att den 
person som intervjuar lyssnar utan att ha förutfattade meningar och avbryter inte (Kvale, 
1997). Ett helt traditionellt utfrågande kan leda till att det känns som ett förhör istället för 
att lyssna på den intervjuades levda erfarenhet. De följder ett sådant sätt kan få är att det 
inte blir förenligt med fenomenologins grundtankar om det öppna samtalet. Vid forskning 
inom ett område bör vi sträva efter ett öppet samtal och får inte enbart styras av en 
intervjuguide utan ska kunna frångå den en aning om det behövs. Därför ställdes dessa 
frågor i en för tillfället passande ordning, allt eftersom samtalet styrs i den riktning 
frågorna handlar om. Vissa följdfrågor finns beroende på vad den som blir intervjuad 
svarar.  
 
Intervjuerna ägde rum på en lugn och för den intervjuade trygg plats, allt för att de skulle 
känna sig avspända och bekväma i situationen. Eftersom vi var två som utförde 
intervjuerna gjorde delade vi upp det så att en av oss alltid var den som intervjuade och 
den andra antecknade. Anledningen till detta är att vi ville att intervjuerna skulle utföras 
på samma sätt varje gång, det skulle inte skilja sig åt hur den som intervjuar lade upp 
intervjun. På detta sätt blir analysen av vår forskning mer tillförlitlig och lättare att tolka. 
Undersökningen utfördes på en skola. 
 

Bearbetning och analys 
Under tiden vi har gjort undersökningen har vi fört dagbok och skrivit ner olika saker 
som har inträffat under intervjuerna och olika tankar vi har haft. Detta gjorde vi för vår 
egen skull, för att vi skulle kunna gå tillbaka vid ett senare tillfälle för att se om vi har 
ändrat uppfattning om något, eller om vår uppfattning om undersökningsområdet har 
utvecklats (Patel och Davidsson, 2003). Svaren från intervjuerna ska tolkas utan 
förutfattade meningar och fördomar, enligt Kvale (1997). Innan materialet analyserades 
skrev vi ner intervjuerna på papper för att kunna sammanställa detta tillsammans med de 
anteckningar vi hade gjort. Sammanställningarna av intervjuerna gjordes på varsitt håll 
för att få en ökad förståelse och en bredare tolkning av den insamlade informationen. Det 
viktigaste sammanfattades till kortare meningar för att underlätta analysen av svaren. 
Intervjuerna sammanställdes till en löpande text under de olika huvudteman som 
intervjuguiden innehöll. Tolkningarna av svaren placerades under respektive tema och 
den grupp de tillhörde. Efter varje huvudtema sammanfattades resultatet för att slutsatser 
som ledde fram till svar på forskningsfrågorna skulle kunna dras.  
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Resultat 
Resultatet redovisas utifrån de teman intervjuguiden innehåller. Dessa temaområden är: 
Vad är mobbning?, Varför uppstår mobbning? och Hur arbetar skolan förebyggande mot 
mobbning? Under respektive tema finns olika frågeställningar för att ringa in de olika 
frågeställningarna. Tyngdpunkten i denna undersökning ligger på hur skolpersonalen 
uppfattar det förebyggande arbetet mot mobbning på skolan de arbetar. 
Intervjupersonerna presenteras med fingerade namn, och respektive skolpersonals 
uppfattningar samlas i löpande text under de olika teman intervjun haft. Detta gör 
skolpersonalens uppfattningar mer tydliga.  

Vad är mobbning? 
Under denna punkt presenteras lärarnas syn på vad mobbning är. Lärarna beskriver sin 
definition på mobbning samt beskriver olika situationer som de har uppfattat som 
mobbning. Även rastvärdarnas syfte och hur mobbning kan upptäckas beskrivs under 
denna rubrik. 
 
Den skolpersonal som har intervjuats har alla haft en liknande syn på vad mobbning är. 
Anna som är lärare i år 5 anser att mobbning inte är en enstaka företeelse utan det är när 
en eller flera systematiskt utsätter någon för kränkande behandling. Kränkande 
behandling som sker en eller två gånger per år är inte mobbning. Mobbning är enligt 
Anna när någon vid upprepade tillfällen fryser ut, tystnar när någon kommer in eller ser 
till att någon inte får vara med i gemenskapen och låter bli att bjuda denna person på 
olika saker som sker utanför skolan. Anna som har arbetat som lärare i över 10 år har 
själv inte varit med om någon mobbningssituation i någon klass som hon har haft. Men 
det har skett mobbningssituationer i andra klasser, men det är inte något hon har varit 
inblandad i. På frågan om hur man som lärare får bäst inblick i om mobbning pågår 
svarar Anna att det oftast har uppdagat sig genom att barnen har berättat hemma om 
något som hänt på skolan, och sedan har föräldrarna kommit till skolan och berättat. 
Vidare menar hon att det då kan ha pågått ett tag när det sker på detta sätt. Mobbning 
upptäcks även genom iakttagelser på skolgården, men då krävs det nästan att man vet vad 
man ska leta efter för att upptäcka något menar Anna. Som rastvärd har de olika 
uppgifter. Syftet är enligt Anna att det ska vara trivsamt ute på rasten för alla och att det 
ska finnas en vuxen eleverna kan gå till om något skulle inträffa. Vid behov kan även 
extra rastvärdar behövas om någon elev har svårt att ”hålla sig till spelreglerna” som 
Anna uttrycker det. Men detta handlar enligt henne inte om mobbningssituationer utan 
mer om elever som är extra ”buffliga”.  
 
Stina som är speciallärare och har arbetat i över 30 år beskriver mobbning som ett ord 
som används för ofta. Hennes åsikt är att eleverna oftast inte riktigt förstår innebörden i 
ordet utan använder det som ett uttryck om någon sagt något dumt en enstaka gång. 
Enligt henne är mobbning när någon alltid blir lämnad ensam, och när en eller flera 
utsätter någon annan för upprepade kränkningar. Stina menar att skolans definition ser 
liknande ut. Stina har varit med om en del mobbningssituationer som har inneburit att en 
grupp flickor har utsatt någon för elaka skämt, sagt saker som upplevts som kränkande. I 
denna grupp har det alltid funnits en ”drottning” (ledare) som får med sig de andra. Hon 
menar att dessa grupper av flickor har sätt att vara elaka utan att det upptäcks. Dessa fall 
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av mobbning kan pågå länge utan att någon märker det enligt Stina. Ledaren i denna 
grupp som mobbar den så kallade ”drottningen”, är oftast översnäll när vuxna ser på och 
visar inte utåt att hon tycker illa om den person de utsätter för mobbningen. För att bäst få 
inblick i om det pågår mobbning menar Stina att det skulle finnas personal i 
omklädningsrum, korridorer, kapprum och så vidare Men då detta inte är möjligt är 
mobbningssituationer svåra att upptäcka. Oftast upptäcks mobbning genom att någon 
bryter ihop och inte orkar tiga längre. Det kan även uppdagas genom att en annan elev 
berättar vad som pågår. Rastvärdens syfte är enligt Stina att en vuxen ska finnas med ute. 
Denna person ska se till att inget händer och ordna praktiska saker som att hämta saker 
som eleverna frågar efter. Dessa uppgifter menar hon gör det svårare att hinna se om 
mobbning sker under raster.  
 
Karin som är lärare sedan 13 år och nu är lärare i år 3 anser att mobbning är när samma 
person utsätts flera gånger för trakasserier, kränkande ord, våld. När detta blir synligt och 
den utsatte klagar över kränkningar är det mobbning. Det är inte mobbning när något 
endast sker enstaka gånger. Karin har själv haft en klass där mobbning uppstod. Denna 
situation visade sig genom att en elev var utsatt av flera i klassen för knuffningar, elaka 
rykten om hans föräldrar, fällningar, kränkningar av olika slag. Signalerna hon kunde se 
var att det alltid var en och samma person som råkade ut för olika saker. Eleven själv 
berättade till slut vad som pågick. Karin berättar att skolans mobbningsteam till slut fick 
ta över och hjälpa henne att reda ut mobbningssituationen som hade uppstått. För att få en 
inblick i om mobbning pågår är det enligt Karin situationer som kan uppstå på dessa olika 
platser som borde observeras mer ofta; omklädningsrummen, matsalen, kapprummen, 
klassrummen, rastgårdar och i andra situationer när läraren inte har fullständig kontroll.  
Rastvärdarna ska enligt Karin finnas till på skolgården för att se vad som händer under 
rasterna. I och med att skolan har en stor skolgård krävs det mycket av rastvärden. Ibland 
hinner Karin vara med under någon aktivitet på rasten, men då blir istället uppsikten av 
vad som sker på skolgården lidande.  
 
Anders som har arbetat som resursperson i år 5 i 2 år anser att mobbning är när någon 
kränker en annan person och utsätter någon för förföljelse, psykisk mobbning. Anders 
huvudsakliga uppgift är att finnas närvarande för särskilt en elev i år 5. Denna elev är 
utredd och har fått en diagnos, och behöver extra stöd och hjälp. I och med hans 
problematik så har han lätt för att komma i konflikt med andra människor. Han kränker 
andra människor utan att veta att det han gör är fel och sårar. Anders följer med denna 
elev under hela skoldagen. Allt från att hämta honom på morgonen till att vara ute med 
honom på rasterna vilket är i förebyggande syfte, detta för att det ofta händer incidenter 
ute på rasterna med denna elev. Den elev som han följer med under dagarna har en 
tendens att utsätta andra elever för olika kränkningar. Anders menar att hans uppgift är att 
förklara rätt och fel för honom och hjälpa honom att undvika konflikter. Konflikter med 
denna elev uppstår dagligen menar han. En incident har varit så pass allvarlig att 
mobbningsteamet har blivit inkopplade. Det sätt Anders anser att mobbning upptäcks är 
att man ser på barn att något har hänt, det syns tydligt på kroppsspråket.  
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"Men dom är ju också 
specialister på att göra 
såna här saker när 
ingen hör och ingen 
ser."                Anders 

 
När något har inträffat går skolan till botten med vad som har hänt och utreder det. De 
som är utsatta för mobbning kommer oftast och berättar det enligt Anders. Men det finns 
tyvärr de barn som aldrig vågar komma och berätta, men då kan det enligt Anders vara så 
att en kompis kommer och berättar istället. 
 
 
 
 
 
 

"Barn ljuger inte 
om sånt här." 
             Anders 

Rastvärdarnas uppgift är att vara ute och vakta barnen enligt Anders. Anders har alltid 
varit emot att ”rastvakter” ska finnas och anser att de är alldeles för många ute på en och 
samma gång. Hans åsikt är att det ska finnas max två vuxna ute och de ska bara finnas där 
utan att vakta. Barnen ska själva lära sig från tidig ålder att de ska se till att det är ordning 
utomhus och trevligt för alla, lära sig ta hänsyn till varandra.  
 
Johan som är skolans rektor har arbetat inom skolans värld i ca. 6 år, varav 2 år på denna 
skola. När vi frågar vad Johan anser att mobbning är svarar han att det är när en person 
blir kränkt av en annan i ord eller handling. Vidare frågar vi Johan om han har varit med 
om någon mobbningssituation, han svarar att skolan är väldigt förskonad från mobbning, 
men han berättar att det förra året uppstod en mobbningssituation på en skolbuss och att 
de då tog kontakt omedelbart med de inblandades föräldrar och sedan med 
mobbningsteamet. Men då detta sker så sällan har han inga konkreta exempel på vad som 
hände vid en specifik situation. Det är sällan man kan säga att något som händer 
verkligen är mobbning menar han. Johan säger att det finns en gråzon, ett mörkertal på 
hur många som blir mobbade, men att detta tal inte är stort. Det sker många saker som 
inte kan benämnas som mobbning men som ändå gör att barn mår dåligt enligt Johan. 
Han tycker att pedagogerna som arbetar på denna skola är väldigt vakna och alerta och 
har bra koll på sina elever. Genom sina medarbetare kan han få en god inblick i om 
mobbning eller andra konflikter uppstår. 
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”Så jag upplever nog att 
mina lärare är JÄTTE 
duktiga på att se om det är 
något som inte är som det 
ska, och då flaggar dom 
direkt.”                Johan 

Rastvärdar är enligt Johan en vuxen person som är ute och finns till för eleverna. Han vill 
inte se det som att de är ute som ”rastvakt”. Han menar att om man går ut med en 
inställning om att man ska vakta eleverna så uppför rastvärden sig på ett sånt sätt som kan 
skapa situationer där en vakt behövs. Men om de däremot går ut med ett sätt som gör att 
eleverna känner att de är ute för att umgås med dem skapas en positiv situation istället 
enligt Johan. Han skulle önska att det inte fanns något schema för rastvärdar, utan att det 
kunde vara flera vuxna ute likaväl som att ingen vuxen är ute någon rast.  
 
Kerstin är idrottslärare sedan 10 år tillbaka på den undersökta skolan. Hon menar att 
mobbning är svårt att definiera men att det enligt henne är upp till varje person vad som 
är mobbning, det är personen ifråga som avgör om denne är kränkt eller inte. Men att det 
handlar om att någon eller några systematiskt kränker någon annan. Mobbning kan 
handla om ord som sårar men också om olika elaka handlingar. Hon har under tiden som 
idrottslärare inte personligen varit i kontakt med någon situation som har handlat om 
mobbning. Däremot har det skett incidenter där en person sagt eller gjort något dumt mot 
en annan person. Kerstin menar att man då direkt måste påpeka för barnen vad man hört, 
och att detta inte är acceptabelt. Hon tycker att de som arbetar på skolan är bra på att 
kommunicera med varandra om det som sker. Är det någon som tycker att skolan bör 
vara lite extra uppmärksamma på någon/några elever så ser personalen till att kontrollera 
dessa elever mer noggrant.   
 
Enligt Kerstin kan olika mobbningssituationer uppstå i samband med idrott. Det finns 
många stunder där eleverna är ensamma och har möjlighet att utsätta varandra för 
kränkningar. Omklädningsrummen är ett exempel där saker kan uppstå. Hon menar att 
hon många gånger inte har möjlighet att vara där då det då ifrågasätts varför hon finns i 
omklädningsrummen när de skall byta om. Kerstin säger att eleverna inte vill ha en vuxen 
där när de blivit äldre och att även hon blir mer obekväm i situationen. Under dessa 
stunder kan det uppstå problem när det inte finns någon vuxen som ser och hör vad som 
händer. Det är oftast då mobbningssituationer uppstår. Kerstin säger att barn är experter 
på att välja tidpunkter där de är ensamma. Hon menar att det är mycket som kan 
förekomma och att det är mycket som skolan inte ser.  
 
Kerstin säger att man kan se mycket om man är observant och att rastvärdar har en 
möjlighet att få en inblick i om någon är utsatt på något vis. Hon menar att det syns om 
någon är ensam och att det även går att se tydligt de elever som väljer att vara ensam. 
Vidare säger hon att de vuxna då måste ta reda på varför.  Kan det vara så att den eleven 
väljer att vara ensam för att ingen vill vara med honom/henne eller finns det någon annan 
orsak?  
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Varför uppstår mobbning? 
Under denna punkt presenteras lärarnas syn på varför mobbning uppstår. Vad ligger 
bakom förekomst och uppkomst av mobbning som fenomen?  
 
Anna tror att de som mobbar och de som blir mobbade kanske är de som faller lite 
utanför ramarna. Kanske är den som blir mobbad en jättestark person eller en svag 
person, eller en som gärna vill synas eller tvärt om. Hon menar att orsaken inte är att de 
skiljer sig åt från andra utseendemässigt utan att orsaken ligger i deras eget sätt att vara, 
deras självkänsla. Därefer säger Anna att orsaken till största delen självklart ligger hos 
den som mobbar.  

"Ofta har den som 
mobbar dålig självkänsla 
och vill stärka den genom 
att trycka ner andra." 
                             Anna 

 
Den person som utsätter en annan för mobbning mår själv dåligt och ser någon de 
upplever som svagare, och upptäcker att det går att sätta sig över den personen. Det skulle 
även kunna handla om att den person som mobbar känner en slags avundsjuka mot den de 
utsätter för mobbning. Annas erfarenhet från mobbning är att i vissa klasser sker 
mobbning på grund av gruppens sammansättning och i andra klasser sker det aldrig något 
fall av mobbning. Det kan finnas någon i en klass som startar en mobbningssituation och 
som gör att andra inte vågar stå emot, dessa blir ”medlöpare” fast de egentligen inte 
skulle ha mobbat om de inte fallit för grupptrycket. ”Medlöparna” är själva rädda för att 
bli utsatta för den person som mobbar andra enligt Anna, därför mobbar de hellre än att 
själva bli mobboffer.  
 
Enligt Stina är det inte nödvändigtvis så att utseendet är en bidragande orsak till att någon 
blir mobbad. Hennes tankar om mobbningens uppkomst är att det kan vara så att den som 
blir utsatt är ängslig/osäker av sig. En händelse på skolan/fritiden startar hela 
mobbningssituationen, men Stina menar att denna person kanske är överbeskyddad 
hemifrån, föräldrarna ringer kanske ofta och påstår att någon eller några utsätter deras 
barn för kränkningar. Detta hör barnet hemma och får då en förstärkt känsla av att vara 
mobbad. Hela situationen kan bli värre av föräldrarnas oro enligt Stina. Vidare säger hon 
att riktiga mobbningssituationer sällan uppstår, men att många händelser kan missas då 
det är svårt att upptäcka mobbning. En eller flera personer går ihop och mobbar någon, 
ledaren i gruppen får med sig fler och fler eftersom de inte vågar stå emot pga. risken att 
själva bli utsatta.  
 
Karin vill inte påstå att det är den mobbades fel att mobbning uppstår. Hon menar att de 
som mobbar tycker sig ha rätt att trycka ner andra och mår själva mycket dåligt. 
Utseendet är inte någon faktor som är av betydelse i mobbningssituationer enligt Karin, 
utan det är den som mobbar som vill dominera över andra för att själv känna sig starkare. 
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"Utseendet spelar ingen 
roll. Har någon bestämt 
sig för att mobba en 
annan elev hittar de alltid 
något som är fel." 
                          Karin 

 
Hon menar även att grupprocesser är en stor orsak till att mobbning kan ske. Föräldrar 
kan genom att prata illa om andra barns föräldrar ge sina barn värderingar som de tar med 
sig till skolan. När detta framkommer till andra elever på skolan går ofta elever ihop i en 
grupp och utagerar de värderingar de fått med sig hemifrån.  
 
Anders anser att grupprocesser blandat med individproblem är en orsak till mobbning. 
Den värsta sortens mobbning anser han är när en grupp mobbar en enskild individ. Vissa 
personlighetsdrag är en stor bidragande orsak till att mobbning uppstår, om någon 
utmärker sig kan denne bli utsatt. Anders menar att hudfärgen tyvärr ibland kan vara en 
orsak till att någon blir mobbad. Ofta är det så enligt Anders att någon sticker ut från 
mängden, och det är inte tillåtet att vara avvikande och just det kan vara en bidragande 
orsak till att mobbning uppstår. En annan menar han är att föräldrar har för lite tid med 
sina barn. Barnen har möjlighet att vara ute på olämpliga tider och platser eftersom 
föräldrarna inte är hemma, de saknar kontroll över vad som sker på barnens fritid. Vissa 
föräldrar köper saker till barnen för att de har dåligt samvete för att de inte har tid. Att 
barnen får dyra saker kan enligt Anders vara en av orsakerna till att vissa blir mobbade, 
avundsjuka uppstår.  
 
Johan anser att mobbning alltid har funnits i världen sedan det blev fler än två människor 
som skulle samsas. Hans åsikt är att det är osäkerhet som gör att vissa personer inte kan 
förhålla sig till sin omgivning. En annan orsak enligt honom är brist på värdegrund från 
hemmet. Han menar att många föräldrar i dagsläget ställer krav på skolan som egentligen 
föräldrarna själva skulle tillgodose hemma. Då den största delen av barnens tid trots allt 
är fritid ligger ett stort ansvar på föräldrarna, Johan säger att det är viktigt att ge sina barn 
en god värdegrund, etik och moral. Han säger att skolan har ett viktigt uppdrag att ge 
grundläggande värderingar till eleverna och att de arbetar med det dagligen.  
 
När Kerstin skall förklara varför mobbning uppstår säger hon att det är svårt att förklara, 
men att det många gånger går att härleda till vissa elever. Hon menar att det kanske inte 
är politiskt korrekt att säga så men att det många gånger är sanningen. Vissa elever skulle 
aldrig utsätta någon annan för kränkningar medan andra gör det systematiskt. Hon kan 
dock inte göra någon djupare analys i varför det är så. Hon menar att det kan handla om 
många olika faktorer, men att det ibland kan handla om hur någon ser ut eller om man är 
duktig på något. I andra fall kan det handla om att några går ihop mot någon annan och 
utsätter denne för kränkningar. 
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Hur arbetar skolan förebyggande mot mobbning? 
Under denna punkt presenteras lärarnas uppfattning om det förebyggande arbetet mot 
mobbning på den skola de arbetar. Uppfattningar om det personliga engagemanget och 
värdegrundsarbete presenteras.  
 
Anna berättar att när hon får en ny klass arbetar hon med värderingsövningar och 
samarbetsövningar. Hon tror att detta kan ha en mobbningsförebyggande effekt. Gruppen 
lär känna varandra och får en stärkt gruppkänsla. Olika värderingsövningar som Anna 
använder sig av är: övningar i att stå för sin egen åsikt, fyra hörn uppgift, sitta i ring och 
diskutera olika värderingar, och forumteater där eleverna iscensätter en situation och 
hittar sedan på ett eget slut.  

"Jag tror att om man 
arbetar med att stärka 
gruppen från början så 
har man igen det hela 
vägen."            Anna  

 
Hela skolan arbetar med övningar från boken Gruppen som grogrund berättar Anna. 
Dessa övningar är mycket viktiga och bra för förståelsen för andra människor, ens 
värderingar och för gruppens sammanhållning. Anna berättar att hon arbetar för att stärka 
elevernas empati för andra, men att det inte alltid är så lätt att arbeta med pojkars empati. 
Men detta menar hon att de inte är mogna för empatiska övningar förrän i tonåren. Trots 
detta använder Anna sig av andra sätt att förklara rätt och fel för eleverna för att få dem 
att känna empati för sina kamrater. Vidare säger Anna att skolan har blivit ännu mer 
fokuserade på det mobbningsförebyggande arbetet sedan elevskyddslagen kom. I nuläget 
tycker hon att alla elever vet vad en kränkning är, men att vissa elever missbrukar ordet 
mobbning i lägen där mobbning faktiskt inte har skett. 
 
Stina berättar precis som Anna att skolan arbetar frekvent med övningar från Gruppen 
som grogrund. Något som enligt Stina tar upp mycket tid för henne är de olika etiska 
samtal som nu sker i större utsträckning än tidigare. Demokrati och empati genomsyrar 
allt arbete i skolan anser hon. Ett problem i dagens samhälle är enligt Stina att människor 
har blivit allt mer egoistiska. Det syns en stor skillnad i elevernas sätt mot varandra. 
Empatin är sämre än den var för ett antal år sedan. Klimatet mellan eleverna är hårdare 
och råare och solidariteten är sedan länge försvunnen. En bidragande orsak till detta 
beteende menar Stina är tv-spel och filmer. Barn lär sig inte att skilja på fantasi och 
verklighet, media har för stort inflytande. En handlingsplan mot mobbning har skolan 
haft länge enligt Stina där ingår hur skolan skall agera vid en mobbningssituation men 
även hur mobbning skall förebyggas. I de förebyggande åtgärderna ingår även ett 
mobbningsteam som består av tre speciallärare vars uppgift är förutom att ingripa när 
något faktiskt har hänt, att gå på föreläsningar, delge sina arbetskamrater vad de har lärt 
sig och hur de kan utveckla sitt arbete med att förebygga mobbning. När någon lärare ber 
dem om hjälp friställs de en halv dag och observerar vid bussen, i matsalen och så vidare.  
I och med att Stina ingår i skolans mobbningsteam kan hon meddela att de efter en 
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föreläsning med Gunnar Höistad nu ska revidera sin handlingsplan efter hans modell. 
Vidare berättar hon att när handlingsplanen mot mobbning ska revideras gör 
mobbningsteamet ett förslag som de lägger fram på en personalkonferens. I Höistads 
modell ingår det att skolan ska ha ett mobbningsteam vilket Stina berättar att skolan har. I 
likhet med Annas förklaring vad mobbningsteamet har för uppgifter säger Stina att 
teamet rycker in när läraren behöver hjälp och stöd med observationer. Dessa 
observationer ska då göras utan att eleverna vet om det. Det ska finnas fakta och underlag 
på vem som faktiskt mobbar och vem som är utsatt innan föräldrarna får veta något. När 
elevskyddslagen kom anser Stina att allt blev tillspetsat. Skolorna fick mer press på sig att 
mobbning inte får ske och hur allvarligt det är. Då räckte det inte längre till med etiska 
samtal, handlingskraft är nödvändigt för att motverka mobbning. Fortsättningsvis berättar 
hon att några från skolan var på en föreläsning med barnombudsmannen, vilket gjorde att 
skolan blev bättre på att dokumentera allt som sker. Detta är viktigt för att kunna visa 
vilka åtgärder som faktiskt är gjorda och vad som har hänt. En annan sak som denna 
föreläsning förde med sig är att skolan börjat arbeta mer aktivt för en trygg skolmiljö. 
Enligt henne så hade skolan funderingar på att försöka arbeta mer målinriktat med olika 
teman alla årskurser igenom. Skolan skall ha olika veckor då de arbetar med saker som är 
viktiga, till exempel hur det känns att vara utanför eller trygghet. Under dessa veckor 
arbetar alla elever på skolan runt detta utifrån sina förutsättningar. 
 
Karin brukar arbeta med olika värderingsövningar som hjälper eleverna att se vad som är 
rätt och fel, etik- och moralövningar. Hon arbetar varje dag för att hjälpa eleverna att 
förstå när de gjort något som inte var rätt, eller gjort något som var bra. Empati är viktigt 
anser Karin som därför aldrig låter något passera utan tar direkt upp saker som uppstått, 
stora som små. Den sociala biten tar upp en stor del av tiden, Karin förklarar för sina 
elever vad de kan göra och inte göra mot andra, och hon anser att hon tyvärr ofta får 
agera väktare och polis. Precis som Stina anser Karin att klimatet har förändrats 
väsentligt i skolan de senaste åren. Samhället har blivit hårdare, vilket avspeglas i skolan. 
Även Karin tar upp skolans arbete med Gruppen som grogrund och säger att de övningar 
som hon brukar använda sig av ger effekt. Hela skolan använder sig av dessa övningar, 
men läraren själv är ansvarig över att detta sker enligt Karin. 

"Man kan aldrig jobba 
för mycket med 
förebyggande arbete." 
          Karin  

 
När det gäller solidaritet och demokrati anser hon att det är viktigt att eleverna lär sig att 
ta hänsyn till varandra och att demokratiska omröstningar sker och att eleverna därefter 
får stå för sina beslut. När demokrati gäller är det majoriteten som bestämmer brukar 
Karin förklara för sina elever. Skolans förebyggande arbete har varit hjälpt av det projekt 
kallas Nolltolerans och startades för ett antal år sedan, anser Karin. Nolltolerans som inte 
längre är ett projekt har hjälpt genom att minska slagsmål, fula ord och kränkningar. 
Innehållet i Nolltoleransen påverkade dem i den utsträckning att det hejdade dem från att 
göra otillåtna saker då de visste att det fick konsekvenser berättar Karin. Avslutningsvis 
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säger Karin att hon själv anser sig bra på att arbeta med den sociala biten och att det 
aldrig går att arbeta för mycket med den.  
 
Anders som är resursperson har inte samma sätt att arbeta förebyggande mot mobbning 
som skolans övriga personal har. Han är inte engagerad i hela skolans förebyggande 
arbete utan hans arbete fokuserar mer eller mindre på en och samma person och det som 
händer kring honom, På grund av detta har han inte några åsikter om det förebyggande 
arbetet på skolan. Men han anser att nuförtiden ska skolan sköta uppfostran av barnen. 
Föräldrarna tar inte sitt eget ansvar i den grad som skulle behövas. Demokrati och 
solidaritet är något Anders tycker finns med i allt skolarbete. Han anser att lärarna 
försöker få med det i alla lektioner och övningar.  
 
Johan berättar att värdegrundsarbetet börjar redan i förskoleklass med samvaroövningar 
och andra normer. Men detta är ett arbete som enligt honom skulle behöva utvecklas då 
synen på vad en bra värdegrund är varierar stort i hans rektorsområde. Hans önskan är att 
det skulle finnas en gemensam syn på vad en bra värdegrund är. Vidare berättar han att 
skolan just nu håller på att revidera sin handlingsplan och ska omforma den i linje med 
Höistads åtgärdsprogram. I och med att denna görs om kommer det att bli ett nytt 
värdegrundsarbete som är gemensamt menar han. Överlag är lärarna duktiga på att arbeta 
med värdegrundarbete enligt Johan. Skolan vinner på att de känner till barnen och deras 
familjer och barnens förutsättningar, vilket underlättar för att få en lugn skolmiljö. Han 
anser att det är alldeles för lite föräldrasamverkan och att många föräldrar inte har den tid 
som behövs för att ge sina barn en bra värdegrund. Han bjuder in föräldrar till 
verksamhetsstyrelsen och vill att de ska komma till skolan och vara delaktiga i barnens 
skolgång. Men han säger att det tyvärr sällan sker att föräldrar är med och han antar att 
orsaken till det är att många föräldrar har arbeten som kräver mycket av dem. Men då 
något väl inträffar på skolan, ex. en mobbningssituation så blir det oftast ett stort 
föräldraengagemang. Han tror att många föräldrar har dåligt samvete för den tidsbrist 
deras barn får lida för och vill då visa sitt stöd när något väl inträffar. Ett annat område 
han skulle vilja utveckla på skolan är elevmedverkan, det är något de flesta är ovana vid 
att arbeta med och behöver utveckla det för att få mer elevinflytande. Fördelen med att 
arbeta med elevmedverkan är att det blir demokratiskt och utvecklande för eleverna. Han 
poängterar att detta sätt att arbeta inte alltid nödvändigtvis är det bästa, men att det kan 
passa i många olika undervisningssammanhang. När vi frågar honom om arbetet på 
skolan förändrades när elevskyddslagen kom säger han att de flesta nog inte ser denna lag 
som ett stöd, utan att de flesta känner sig utsatta från olika håll och kanter. Han hoppas att 
denna lag får ett genomslag i hans rektorsområde och att kommunikationen med eleverna 
förbättras, därigenom kan lagen bli ett bra instrument i det förebyggande arbetet.  
 

”Generellt så är 
elevmedverkan ett 
utvecklingsområde.” 
                     Johan 
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På idrotten kan många saker hända enligt Kerstin. Eleverna är många gånger väldigt 
utsatta då olikheter enligt Kerstin kan bli extra synliga under idrotten. Vidare säger hon 
att det därför är viktigt med mycket arbete kring detta, att acceptera varandras olikheter. 
Hon menar att de ständigt arbetar med samarbetsövningar och att hon måste prata med 
eleverna om att alla har olika förutsättningar och att alla är bra på något. Kerstin tycker 
att idrotten är extra utsatt på det sättet att det blir väldigt utpekande på så sätt att vissa är 
”bra” på något och andra mindre ”bra” på just den aktiviteten. Detta blir inte lika synligt i 
andra ämnen menar hon. Det är viktigt att eleverna känner ett förtroende för lärare och att 
de kan komma och berätta om saker som hänt.  

 
 

"Så att man kan ta tag i det på 
en gång. För gör vi inte det så 
kan det bli hur stort som helst. 
Hellre en gång för mycket."      
                              Kerstin 

Många gånger så behövs det inte mer än att man pratar om det för att det skall upphöra. 
Kerstin säger att hon i förebyggande syfte ofta pratar mycket om värdegrunden när 
tillfälle ges. Om några elever hamnar i en konflikt tar Kerstin det som ett tillfälle att prata 
etik och moral. Det vill säga hur människor skall förhålla sig till varandra och hur man 
skall bete sig. Hon säger att hon själv varit utsatt som barn och att hon brukar berätta det 
för eleverna, och hon brukar berätta för dem hur hon kände det då och även hur hon 
känner nu som vuxen inför mobbningssituationer. Hon tycker sig se resultat av detta och 
anser att det kan ge eleverna en tankeställare. Vidare säger hon att skolan har arbetat med 
sin likabehandlingsplan även innan elevskyddslagen kom, men att det är bra att det kom 
en ny lag och att denna kan göra att skolan tänker extra mycket på vad de kan förbättra. 
 
Kerstins förebyggande arbete pågår ständigt enligt henne. Hon säger att hon pratar 
mycket om värdegrunden och gör olika övningar med eleverna. Det kan handla om 
samarbetsövningar som att lösa olika uppgifter tillsammans med andra. Deltar inte alla så 
kan de inte lyckas med uppgiften. Det är även viktigt att visa på att det inte alltid kan 
handla om att själv skall vinna på saker. 
 

"Man måste kunna 
backa också och 
låta andra komma 
fram."        Kerstin 

 
 
 
 
 
 
Hon menar att vi blir allt mer egoistiska och allt skall handla om det just den eleven vill. 
Det ges allt mindre utrymme till gruppen i sin helhet. 
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Sammanfattning 
Slutsatsen vi har dragit av de olika lärarnas uppfattningar om vad som är mobbning, är att 
de alla tycker att det är när någon/några utsätter en annan för kränkande behandling. Så 
som "utfrysning", kränkande ord, våld, trakasserier. Fyra av de intervjuade anser att 
mobbning är när en systematisk kränkande behandling pågår, två intervjupersoner 
definierar mobbning som en situation där någon kränker en annan person i ord och/eller 
handling. De två sistnämnda nämner dock inte att mobbning behöver ske upprepade 
gånger för att klassas som mobbning, utan anser att det räcker med en handling. Två av 
de intervjuade anser att ordet mobbning missbrukas. Det används för ofta och vid fel 
tillfälle, då faktiska mobbningssituationer egentligen inte har uppstått. Fyra av de 
intervjuade hade själv upplevelser från mobbningssituationer med elever. Dessa 
situationer hade visats sig på olika sätt. Den ena situationen visade sig mer tydligt genom 
öppna trakasserier med gömda saker, knuffningar, elaka ord och rykten. En annan 
situation var mer svår att upptäcka då den mobbningen pågick mer i det tysta. Den 
mobbningssituationen tog sig i utryck genom elaka skämt och kränkningar. Alla 
intervjupersoner upplevde att riktiga mobbningssituationer sällan förekommer. Men alla 
menade dock att det kanske inte alltid uppdagas om mobbning sker då mobbning kan ske 
i det tysta och skolans personal har svårt att upptäcka det. Det sker ofta situationer med 
kränkande behandling, som inte direkt är riktad mot en och samma person och då inte kan 
kallas mobbning. Att vara rastvärd/rastvakt anser allihop är att finnas där som vuxen, att 
hjälpa till vid praktiska frågor som eleverna kan ha. Två av de intervjuade anser att 
rastvärdar inte borde behöva finnas, utan de skulle vilja att det gick att lösa på ett annat 
sätt. Ett sådant sätt menar de skulle kunna vara att eleverna själva från tidig ålder får lära 
sig ett bra förhållningssätt som gör att de klarar av att vistas ute på rasterna utan någon 
som vaktar dem. En av de intervjuade anser att de uppgifter lärare ofta har är att agera 
väktare och polis. Hon säger: 

"Man är mycket vakt och 
polis, och det har inte jag 
någon kunskap om..."   
Karin 

 
När de intervjuade förklarar om varför mobbning uppstår säger flera av dem att det delvis 
beror på individernas eget sätt eller personlighet. En av de intervjuade säger att 
mobboffret kan vara en person som "faller lite utanför ramarna". Mobboffret kan även 
vara osäker och därför bli ett offer. Orsaker till mobbning kan också vara att mobboffret 
är överbeskyddat hemifrån och därför blir mer ängslig av sig och påverkas negativt av 
föräldrarnas oro. En ytterligare orsak till mobbning kan enligt intervjupersonerna vara 
brist på värdegrund hemifrån. Alla intervjupersoner menar att det inte handlar om 
mobboffrets utseende eller liknande utan mer på de personlighetsdrag som individerna 
har. Men en av de intervjuade har den åsikten att det tyvärr kan vara så att utseendet i 
enstaka fall kan vara orsaken. Alla de intervjuade menar att det inte alltid är individen det 
handlar om utan den process som pågår i en grupp, och att detta är en orsak till att 
mobbning uppstår. Vidare menar de att grupptrycket är en stor orsak till att vissa blir 
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medlöpare och inte vågar stå emot.  En intervjuperson säger att grupprocesser blandat 
med individproblem kan vara en orsak till mobbning. En annan intervjuperson anser att 
mobbningsproblem ibland kan härledas till en och samma person, att det ofta händer 
saker kring en individ och denna då är orsaken till situationerna som uppstår. Det kan 
både vara den mobbade eller mobboffret som ofta hamnar i såna situationer. Den som är 
utsatt för mobbning är ofta en person som är uppenbart osäker eller raka motsatsen det 
vill säga mycket utåtriktad. Medan den som mobbar oftast har en dålig självkänsla och 
mår själv dåligt och ser de som de upplever som svagare och därför vågar ge sig på denna 
person.  En av de intervjuade anser att avundsjuka över materiella saker även kan vara en 
orsak till att mobbning uppstår.  
 
Anna säger så här om personer som mobbar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla intervjupersoner anser att det är viktigt att arbeta med värderingsövningar för att 
förebygga sådant som kan leda till mobbning. Alla intervjupersoner menar att etiska 
samtal, värderingsövningar och empatisk utveckling är grunden i det förebyggande 
arbetet mot mobbning på skolan. Tre av de intervjuade arbetar kontinuerligt med 
övningar ur boken Gruppen som grogrund. Vilket de anser vara både grupputvecklande 
och viktigt för att få ökad empati för andra. Två av lärarna anser att skolan nu arbetar 
ännu mer förebyggande sedan elevskyddslagen kom men att skolan kan utveckla detta 
arbete ytterligare genom olika teman att arbeta kring. Sådana teman kan enligt Stina vara 
hur det känns att vara utanför och trygghet. Alla intervjupersoner menar att demokrati 
och empati genomsyrar allt arbete på skolan. Stina uttrycker sig så här: 

"Det är deras egen dåliga 
självkänsla och så ser dom någon 
som de upplever som svagare och 
upptäcker att den här personen kan 
jag gå på."                  Anna 
A

"Demokrati och empati 
genomsyrar allt arbete 
hela tiden."  
Stina 

 
Alla intervjupersoner anser att klimatet har förändrats väsentligt de senaste åren, det har 
enligt dem blivit mycket hårdare och råare. Samhället har utvecklats till att bli mer 
egocentriskt. 

Diskussion 
Utifrån vårt syfte, som är att beskriva de uppfattningar skolpersonal på en skola har om 
deras förebyggande arbete mot mobbning, kommer resultaten att diskuteras och kopplas 
samman med de olika teman vår undersökning har. Även undersökningens reliabilitet, 
validitet och metod diskuteras under denna rubrik.  
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Reliabilitet  
Med reliabilitet menas tillförlitlighet enligt Patel & Davidsson (2003). För att 
reliabiliteten skulle bli så hög som möjligt har vi utgått från en intervjuguide för att alla 
intervjuer ska fokuseras runt samma teman. För att ytterligare säkerhetssälla att 
intervjuerna blir lika har samma person varit intervjuare vid varje tillfälle och den andra 
har alltid antecknat. Vi har försökt att inte lägga in några tolkningar när intervjumaterialet 
sammanställts. För att vara säkra på det har vi sammanställt materialet på var sitt håll för 
att sedan jämfört med varandras. Genom våra anteckningar av kroppsspråk och tonläge 
har vi även kunnat öka reliabiliteten då vi inte behövt lägga in egna tolkningar i det.  
Eftersom vår undersökning gjordes med ett begränsat antal intervjupersoner, och på en 
och samma skola, är inte detta resultat representativt med hela befolkningen. Dessa 
intervjupersoner representerar endast sig själva och sina egna åsikter, erfarenheter och sitt 
eget arbetssätt. På grund av det begränsade undersökningsområdet kan inga generella 
slutsatser dras, utan det redovisade resultatet ger en inblick i de uppfattningar de 
intervjuade lärarna har. I vår undersökning ingick skolpersonal med varierad erfarenhet 
från yrket. De arbetar även i olika årskurser och även en speciallärare ingick. Detta gjorde 
att vår undersökning kunde ge en bred bild av skolpersonalens uppfattningar om det 
förebyggande arbetet mot mobbning och deras egen insats inom området, undersökningen 
ger därmed en större tillförlitlighet. Under intervjun är det viktigt att den som intervjuar 
kan styra samtalet så att undersökningens syfte kan uppnås. I intervjuguiden fanns inga 
ledande frågor, detta för att undvika att påverka intervjupersonernas svar. I vissa fall hade 
vi följdfrågor för att vidareutveckla intervjupersonernas svar och få ut mer av frågorna. 
Inspelningen av intervjun ökar undersökningens tillförlitlighet då den som intervjuar kan 
ägna all uppmärksamhet till vad som sägs och ställa följdfrågor för att komma fram till 
syftet Kvale (1997). Inspelningen ger också möjligheten att gå tillbaka och lyssna 
upprepade gånger på vad som sagts under intervjun, och för att höra tonfall och ordval. 
Dock kan vissa av de intervjuade ha påverkats negativt av inspelningen och hade kunnat 
ge längre och mer uttömmande svar om bandspelaren inte hade funnits med. Därför kan 
det enligt Kvale minska tillförlitligheten i de svar som ges under tiden då inspelningen 
sker.  

Validitet  
Med validitet menas att vi undersöker det vi faktiskt säger att vi ska undersöka. Innan vi 
började intervjua granskade vi litteratur inom ämnet vi valt att undersöka och även den 
litteratur vi valt att använda för att få förkunskaper inom forskning, vilket är nödvändigt 
enligt Kvale (1997). Vårt mål med denna undersökning var inte att kunna dra generella 
slutsatser utan att belysa ett område för att få en förståelse, och till detta passar en 
kvalitativ intervju. Vi valde intervjuer som vår metod för att öka validiteten i vår 
undersökning, enligt Kvale. Eftersom intervjuer är en metod som är väl beprövad finns 
det mycket litteratur inom området. Vi har även försökt koppla innehållet till den 
teoretiska ramen för att säkerhetsställa validiteten. Till sist har vi låtit vår handledare 
granska intervjuguiden innan vi utfört intervjuerna för att säkerhetsställa att vi undersökt 
det vi faktiskt tänkt undersöka. (Patel och Davidsson, 2003)   
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Metoddiskussion 
Det har varit en fördel att vi fått många och liknande svar av flera av de intervjuade. 
Antalet intervjuer gör det lättare att kunna dra några slutsatser för denna skola. Däremot 
kunde det ha varit av intresse att intervjua skolpersonal på en annan skola också för att 
kunna jämföra och även kunna dra slutsatser mellan dess likheter och olikheter. Vi tycker 
att valet av undersökningsskola blev bra. Innan vår undersökning hade vi gjort den 
verksamhetsförlagda utbildningen där vilket gjorde att det blev lättare att intervjua den 
skolpersonal som kom ifråga. Det kan bara ha varit till fördel då de blev öppnare samtal 
och personalen kände sig tryggare i situationen.    

Resultatdiskussion 
Vårt syfte var att undersöka de uppfattningar skolpersonal på en skola har om deras 
förebyggande arbete mot mobbning.  
 
Det resultat vi har kommit fram till är att våra intervjupersoner har liknande uppfattningar 
om det förebyggande arbetet på den skola de arbetar. Skolan arbetar med 
värdegrundsövningar, samarbetsövningar, och personalen verkar ta det 
mobbningsförebyggande arbetet på stort allvar. 
 
Vad som klassas som mobbning av intervjupersonerna är genomgående väldigt lika. Alla 
de intervjuade gav sin egen definition på vad mobbning är, men ingen av dem ville 
använda sig av en gemensam. Vi önskar att vi hade fått större klarhet i om skolans 
gemensamma definition är något de alla har i åtanke då de arbetar förebyggande. Med en 
gemensam definition blir fall av kränkande behandling enklare att upptäcka och det blir 
desto lättare för skolans personal att avgöra vad som verkligen är mobbning. I nuläget 
verkar det som att var och en använder sin egen definition för att avgöra vad mobbning 
är. 
 
Genom de intervjuer vi genomfört har vi kunnat se att intervjupersonerna anser till stor 
del att orsaken till mobbning finns hos den som mobbar. Det flera av intervjupersonerna 
har svarat stämmer väl överens med det Orlenius (2001) säger om orsakerna till 
mobbning. Orlenius åsikt att mobbning i första hand inte är kopplat till hur en människa 
ser ut, utan snarare till den inre osäkerhet denna person känner stämmer bra överens med 
intervjupersonernas uppfattningar. Som Rigby (2003) säger är avsaknaden från empati 
och avsaknaden av skamkänslor en stor orsak till att de som mobbar inte inser sitt 
felaktiga beteende. Det vi även har kunnat se genom vår undersökning är att 
intervjupersonerna anser att familjeförhållanden är en stor bidragande orsak till att vissa 
elever blir mobbare. Brister i värdegrunden från hemmet kan vara en stor orsak enligt oss 
till att mobbning uppstår. De värderingar barnen får med sig från sina föräldrar visar sig 
tydligt i skolan och i det sätt de har mot sina kamrater och andra vuxna. Orlenius menar 
att det borde vara självklart för de flesta att mobbning är ett uttryck för negativ 
människovärdering och här är vår åsikt att det redan i hemmet ska läggas en grund för hur 
andra människor ska behandlas. Den värdegrund som bör följa med från hemmet borde 
innefatta det gamla ordspråket: "behandla andra som du själv vill bli behandlad".  
Uppfattningarna om orsakerna till mobbning stämmer väl överens med Rigbys olika 
perspektiv. Vissa anser att det sociokulturella perspektivet är en faktor, attityder och 
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uppfostran. Något vi har kunnat se genom intervjuerna är att alla har åsikten att skolan är 
i princip fri från mobbning. Detta är något vi har funderat mycket över. Vi undrar vad 
orsaken till detta är, beror det på elevernas sociala bakgrund? Eller är denna skola extra 
bra på att arbeta förebyggande mot mobbning? Då detta är en relativt liten skola tror vi att 
det förmodligen stämmer bra att personalen har ganska bra inblick i om mobbning sker 
och snabbt ser om något håller på att utvecklas till en mobbningssituation. Men då antalet 
anmälningar om fall av mobbning är ganska stort undrar vi hur högt mörkertalet 
egentligen är på den undersökta skolan. Vi undrar om vi hade kunnat ställa andra frågor 
som hade gett oss ett annat perspektiv på deras förebyggande arbete, eller om de är så 
pass sammansvetsade i denna personalgrupp att deras relativt liknande åsikter beror på ett 
väl genomarbetat mobbningsförebyggande arbete. Rigby (2003) säger under kategorin 
individuella olikheter att det ska påpekas att det finns vissa skolor där mobbning aldrig 
uppstår.  
 
Skolans nuvarande handlingsplan har många likheter med Olweus (1994) åtgärdsprogram 
och även Höistads (2001) åtgärdsprogram. Arbetsgången som vidtas när något uppstått är 
liknande men även hur de vill arbeta förebyggande. Alla tre åtgärdsprogram vill genom 
att stärka ”vi-känslan” minska mobbning, de förklarar på olika sätt att skolan aktivt skall 
arbeta med olika värderings- och gruppövningar för att stärka samarbetet mellan elever. 
De förklarar även att elever skall få inflytande i skolmiljön på olika sätt. De beskriver alla 
tre hur skolan genom klassråd och elevråd kan ge eleverna en möjlighet att påverka 
trivseln i skolan. Detta kan ske genom att utforma regler och få en trivsam skolmiljö. 
Höistad och den aktuella skolans handlingsplaner har ytterligare en likhet då de båda 
menar att det skall finnas kamratstödjare för att ge eleverna en tryggare skolmiljö. När vi 
gjort denna upptäckt blev det intressant att höra att den aktuella skolan hade varit på 
Höistads föreläsning. De hade då blivit inspirerade av hans tankar och skulle revidera sin 
handlingsplan mer efter den. Skolan hade enligt oss alltså inte tidigare inspirerats av hans 
åtgärdsprogram trots att vi kunde hitta dessa likheter. Det ger oss funderingar kring hur 
det kan bli så. Är många av de punkter som de olika åtgärdsprogrammen tar upp en 
självklarhet för många skolor, eller är dessa åtgärdsprogram så omtalade att skolan inte 
ens tänker på att de nyttjar dem?   
 
Den aktuella skolan tycker att det var bra att elevskyddslagen kom år 2006. Däremot 
undrar flera av den om den verkligen slagit igenom i skolans värld. Vi kan hålla med i 
detta resonemang. Vi tror att det kan ta lång tid innan den rotat sig och det krävs nog att 
det kommer in flera olika anmälningar landet över innan den verkligen efterlevs. Vi 
tycker oss kunna se på den skola vi undersökt och även i forskning vi läst att många 
skolor är bra på agera när något verkligen hänt. Regeringens proposition (www-referens 
2) säger att om en likabehandlingsplan inte genomförs blir huvudmannen 
skadeståndsskyldig. Men det förebyggande arbetet släpar efter i många skolor vilket blir 
tydligt då det enligt statistik från Skolverket (www-referens 7) sker många anmälningar 
om mobbning varje år. Skolverkets statistik säger även att ett problem är att skolorna trots 
den mycket tydliga lagen om att varje skola ska ha en likabehandlingsplan inte alltid har 
en korrekt likabehandlingsplan. Detta tror vi är en av de stora orsakerna till att det 
förebyggande arbetet blir lidande och fallen av mobbning ökar. Den aktuella skolan 
jobbar mycket förebyggande mot mobbning men det sker individuellt och inte så mycket 
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i skolan som helhet. De hade däremot börjat tänka kring detta och insett att det finns 
utvecklingsmöjligheter. Vi tror att det är viktigt. Det finns en svårighet att det fokuseras 
så lite på det förebyggande arbetet i många åtgärdsprogram. När vi tillfrågat 
intervjupersonerna om det förebyggande arbetet så kan vi tyda att det finns många delar i 
det förebyggande arbetet som är självklarheter och som ingår i den dagliga verksamheten. 
Och troligen är det så för de allra flesta inom skolans värld men kanske inte överallt. 
Därför är det viktigt att det genomsyrar de åtgärdsprogram som finns.       
 
Eftersom vi har haft kontakt med den undersökta skolan genom tidigare 
verksamhetsförlagd utbildning tycker vi oss ha insikt i hurdana skolans personal och 
elever fungerar till stor del, vi har lärt känna många av dem. Här är vår åsikt att denna 
skolas trevliga klimat beror på att personalgruppen är mycket samarbetsvilliga och har en 
trevlig ton mot varandra och mot sina elever. Den positiva anda som hela skolan utstrålar 
gör att vi som besökare känner oss både välkomna och väl bemötta. Detta tror vi är en 
stor orsak till att skolan lyckas hållas fri från mobbningssituationer. Om de vuxna har ett 
positivt sätt och är trevliga mot varandra och mot barnen märks detta tydligt för både 
elever och föräldrar, vilket i sin tur resulterar i en lugn och trygg miljö. Det vi har förstått 
genom våra intervjuer är att personalen har lätt för att prata med eleverna då konflikter 
uppstår och pratar med dem om olika etiska och moraliska frågor. Att detta stämmer 
överens med verkligheten är något vi har kunnat se under vår verksamhetsförlagda 
utbildning då vår handledare ofta hade etiska samtal i klassen när någon dispyt hade 
inträffat mellan två eller flera elever.  
 

Vårt framtida yrke som lärare 
Det pågår ständigt förändringar i skolan, och det mobbningsförebyggande arbetet måste 
ta en större plats i det dagliga arbetet för att vi aktivt ska kunna motverka alla former av 
kränkande behandling och mobbning. Situationer kommer att dyka upp under vår 
yrkesverksamhet som gör att vi måste ta ställning till huruvida det är mobbning eller ej. I 
och med att den nya elevskyddslagen kom 2006 blev kraven ännu högre på att alla 
verkligen ska ta sitt ansvar och skolan ska kunna garantera alla elevers trygghet i skolan. 
Med vår undersökning har vi fått en inblick i hur de arbetar mobbningsförebyggande på 
en skola och har därefter fått en egen uppfattning om de krav som kommer att ställas på 
oss som lärare. Det känns viktigt för oss att ha en god insikt i detta viktiga ämne redan 
från första början inte minst för att kunna känna oss trygga i den roll vi lärare har i detta 
ämne, men även hur vi ska kunna skapa en bra värdegrund för våra framtida elever. 

Fortsatt forskning 
En fortsatt forskning inom detta ämne skulle kunna bestå av fler kvalitativa intervjuer på 
ett större antal skolor för att få en större bredd på de uppfattningar som finns om det 
mobbningsförebyggande arbetet. Undersökningen skulle kunna kompletteras genom både 
enkäter och observationer för att få en bild av hur det praktiskt fungerar i skolorna. 
Undersökningen skulle få en annan vinkel om vi även undersökte elevers uppfattningar 
om mobbning och förebyggande arbete mot mobbning. Om en undersökning skulle 
genomföras med både elever och skolpersonal skulle en jämförelsestudie kunna göras 
mellan de olika resultat som framkommer.  
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Det vore intressant att undersöka skolor i olika kommuner för att få en bild även av 
skolor som har fall av mobbning. Då anmälningarna av mobbningsfall har ökat sker det 
uppenbarligen i större utsträckning än vad som tidigare framkommit. Vår känsla är att det 
måste finnas ett stort mörkertal och därmed många fall som aldrig någonsin blir 
upptäckta. En jämförelse mellan både skolor som är i princip förskonade från mobbning 
och skolor som har fall av mobbning vore intressant för att se hur deras förebyggande 
arbete skiljer sig åt, för att sedan försöka dra slutsatser av orsakerna till det lyckade 
arbetet respektive orsaken till ett mindre lyckat förebyggande arbete. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

• Kan du berätta om skolan där du arbetar 
typ av skola, antal barn, klasser, upptagningsområde - vilka barn går där, social 
bakgrund, familjeförhållande, socialt klimat, ”skolanda”, tradition, fysisk miljö – 
skolgård, innemiljö m.m 

• Hur länge har du arbetat på skolan - varit verksam pedagog? 
• Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 
Teman att fråga runt 
 
Vad är mobbning? 

• Under den tid du arbetat som lärare, har du väl varit med om olika 
mobbningssituationer – Kan du berätta om/ ge exempel på sådana situationer 

• Kan du beskriva hur/när får man som lärare bäst inblick i om det kan pågå 
mobbning – är det svårt att upptäcka vad som kan pågå – har du några exempel 

• Vilken uppgift har rastvakterna här, tycker du, är det en position som ger sådan 
information - berätta 

• Om du skulle försöka beskriva vad som utmärker just mobbning som begrepp, 
kan du försöka ge en beskrivning av hur du uppfattar begreppet 

• Hur har man på skolan definierat begreppet – finns det uttryckt i mobbningsplan 
el dyl. 

 
Varför uppstår mobbning? 

• Kan du försöka förklara din syn på uppkomst av mobbning – vad är det som 
ligger bakom förekomst och uppkomst av mobbning som fenomen – ge gärna 
exempel på hur det kan vara och hur man skulle kunna förklara olika 
mobbningssituationer 

exempel: A. det beror på individuella faktorer, personlighetsdrag hos mobbad och 
mobbare…. 

   B. det beror på gruppfaktorer/grupprocesser; roller relationer i klassen,           
        maktperspektiv….. 
   C. det beror på gruppklimat; normer och värderingar….. 
   D. det beror på olika samhällsfaktorer; värderingar i tiden, konkurrens,    
        social/ekonomisk utslagning…. 
  

Hur arbetar skolan förebyggande mot mobbning? 
• Är du engagerad i detta arbete? Vilka erfarenheter/upplevelser har du av arbetet – 

möjligheter – svårigheter, positivt – negativt…. 
• Hur länge har skolan arbetat efter detta? 
• Tycker du att man skulle kunna utveckla det förebyggande arbetet på något sätt, i 

så fall hur? 

 



• På vilket sätt arbetar skolan med värdegrunden? 
• Arbetar du med att främja demokrati i klassen, i så fall hur? 
• Arbetar du med att eleverna skall bli empatiska, i så fall hur? 
• Arbetar du med solidaritet, i så fall hur? 
• Tycker du att du skulle kunna utveckla detta arbete, i så fall hur? 
• Hur ser du på ditt uppdrag med värdegrunden i fokus som läroplanen åsyftar? 
• Har du kunnat se ändringar i ert arbete sedan likabehandlingslagen kom? 
 
 

Har du något mer att tillägga under dessa frågor?  
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