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Bakgrund:. 
I mitt av 19 talet blev mobbningen uppmärksammad av forskarna. I skolan sker mobbningen 
varje dag vilket orsakar allvarliga psykosociala konsekvenser för eleven/offren. I skolan är 
mobbningen en del av skolvardagen, därför har pedagogerna ett stort ansvar att förebygga 
och förhindra skolmobbningen. God grundkunskap om mobbningen ger lärarstudenterna 
möjlighet att minska de psykosociala konsekvenser som drabbar offren/eleven och familjen 
samt samhället.  
 
Syfte: 
Syftet med denna studie är att få kunskap om lärarstudenternas syn på skolmobbningen samt 
ifall de visar enighet med tidigare forskning angående definitionen av mobbningen.   
 
Metod:  
Studien består av en kvantitativ forsknings ansats. En enkät formulär utformades med tjugo 
olika teoretiskt anknutna påståenden som täcker de fyra huvudfrågeställningarna. Rådata 
bearbetades med hjälp av SPSS.     
 
Resultat:  
Resultat av studien framkom att respondenterna visade enighet i deras samtycke med tidiga-
re forskning angående definitionen av den fysiska och psykiska mobbningen. Respondenter-
na ansåg att grupptrycket har en stor inverkan under hela mobbningsprocessen, de var eniga 
med tidigare forskning att mobbarna har själva varit mobboffer en gång i tiden 
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Inledning 
Mobbning är ett vanligt problem i skolvärlden, men kan även förekomma på arbetsplatser 
och allmänt vid sociala möten mellan människor. Det finns inte någon särskild plats som  
anses vara mobbningens arena, och det finns inte heller någon särskild människa som anses 
vara mål för mobbningen. Det vill säga att den kan ske var som helst och kan drabba vem 
som helst.  
 
De flesta av oss har någon gång upplevt någon form av mobbning, antigen personligt eller 
bevittnat händelsen när andra har blivit mobbade. Med detta anser författare att fenomenet 
mobbning är ett oerhört stort problem i dagens läge över hela världen. I denna föreliggande 
studie har författaren valt att koncentrera sig enbart på mobbning bland skolelever. 
 
Mobbningen kan leda till förödande konsekvenser speciellt när mobboffret är ungt. Mobb-
offret förlorar först sin trygghet, sin självkänsla och tron på egen förmåga. Mobbningen kan 
leda till mycket allvarliga skador som till exempel psykisk ohälsa som i extrema fall kan 
leda till depression eller andra psykiska störningar. Mobbning medför mycket stort lidande 
inte bara för offret utan även för familjen och samhället.  
 
Detta betyder att samhället bär ett stort ansvar för att stoppa, förebygga och förhindra mobb-
ningen i enlighet med de demokratiska fri- och rättigheter som finns. Många människor är 
på något sätt bekanta med mobbningen genom att antingen själva ha upplevt mobbningen 
eller ha varit vittne till händelsen.   
 
Mobbning tillhör vardagen i våra skolor och all skolpersonal kommer att stöta på problemet 
förr eller senare, därför behöver de ha kunskap om problemet för att kunna lösa det på ett 
framgångsrikt sätt. Målgruppen i denna studie utgörs av ett strategiskt urval eftersom de 
anses vara, framtida lärare och kan spela en nyckelroll så att unga individer slipper drabbas 
av mobbningsproblematiken och dess konsekvenser som kan vara mycket nedbrytande med 
bestående men livet ut.                
 
Jag blev särskilt intresserad i ämnet, vilket resulterade fortsatt läsning om det och upptäckte 
att det finns stora möjligheter till förbättring i skolorna idag, både när det gäller att identifie-
ra mobbning samt jobba på ett konstruktivt sätt för att lösa den och dessutom förebygga att 
det återkommer. Efter en genomgång av litteraturen framkom idén om att undersöka lärar-
studenters teoretiska kunskaper om mobbningsproblematik och dess utsträckning.  
 
Jag är intresserad av att studera skolmobbningen specifikt, med tanke på att problematiken 
är allvarlig och kan leda till förödande konsekvenser. Jag vill även upplysa läsaren om de 
olika frågeställningar som formulerades inför undersökningen. 
 
          
 
 
 
 
 
 



 
 

5

Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt kommer syftet att presenteras samt de fyra viktiga frågor som har varit ut-
gångspunken för denna föreliggande studie och dessutom använts i form av något slags 
tema.    
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap om lärarstudenternas syn på skolmobbningen samt 
ifall de visar enighet med tidigare forskning angående definitionen av mobbningen.   
 
 
Frågeställningar 
 

1. Hur definierar lärarstudenterna begreppet skolmobbning? 
2. Vilka aspekter anser lärarstudenterna utmärker en mobbare?   
3. Vilka orsaker anser lärarstudenterna ligga bakom mobbning? 
4. Hur lärarstudenterna anser att man kan upptäcka mobbning? 
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Bakgrund  
Jag har valt att använda ordet skolmobbning på grund av att det är mer specifikt och dessut-
om förstår läsaren vad ordet syftar till. Det finns olika sorters mobbning som förekommer 
överallt. Mobbningsproblematiken är ett globalt problem och för att få igång åtgärder som 
förhindrar och förebygger mobbning är allas ansvar.  
 
Att växa upp som barn och ungdom idag har blivit allt hårdare, ökande våld och hot före-
kommer i skolans värld i högre utsträckning mer än tidigare. Till följd av mobbningen på 
skolan under en längre tid tog Måns Jenninger, som var bara 13 år gammal, sitt liv den 25 
april 2005. På grund av fallet Måns blev mobbning mycket uppmärksammad. En ny skollag 
framträdde den 1 april 2006, vilket innebär att ingen elev skulle behöva stå ut med kränkan-
de behandling exempelvis mobbning och skall dessutom få lagligt skydd. I läroplan för för-
skolan står det tydligt att inget barn skall i förskola utsättas för kränkande behandling:  Män-
niskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lik värde, jämställdhet mellan könen 
samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen./…/ 
Ingen barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller för annan kränkande be-
handling. (Lpfö 98 2009, s.3).  
  
Historik 
Enligt Olweus (1998) är mobbning bland de äldsta problemen som förekommer bland barn. 
I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet uppkom i Sverige ett samhällsintresse för att 
förstå mobbningsproblematik och kunna vidta nödvändiga åtgärder för att hindra det från att 
ske. Det tog en kort tid innan detta intresse spred sig i alla skandinaviska länder (Olweus 
1998, s.2). 
 
Den första definitionen av mobbning kom från Paul-Peter Heinemann som tyckte att mobb-
ning betyder ett psykiskt och fysiskt gruppvåld mot en individ (Heinemann citerad i Fors, 
1995). Den första systematiska och välldokumenterade mobbningsstudien gjordes av Dan 
Olweus, som kom med en lite annorlunda definition än Heinemanns, på det sättet att Olweus 
betonade den individuella handlingen i mobbningssituationen. Han såg mobbningssituatio-
nen  som en pågående process, där mobbares avsikt är att vara orsak till skada eller obehag 
för offret. Olweus blev så småningom en framstående figur i forskningsfältet barnmobb-
ningen (Fors 1995, s.1-3).        
  
Skolmobbning 
Organisationen Friends är en fristående organisation som startade år 1997, deras uppgift är 
bekämpa all form av mobbing och med det utbilda skolor. Enligt sidan (www.friends.se) har 
skolverket kartlagt följande. 60 000 barn mobbas, 1 av 10 elever blir slagna i skolan, var 
fjärde elev utsätts för sexuella trakasserier  och 1 av 20 elever är utanför den sociala gemen-
skapen.  

Vuxna har ofta väldigt svårt att få en exakt och fullständig bild av en mobbningssituation. 
Med andra ord är mobbning en företeelse som oftast är dold för vuxna och det är endast bar-
nen som har helhetsbilden av hur mobbningssituationen verkligen ser ut. Följande siffror var 
presenterade på hemsidan: 
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Olweus började på 1970-talet att undersöka mobbning bland skolelever. I en undersökning 
som Olweus genomförde läsåret 1983/84 svarade ca 17000 skolelever på ett frågeformulär. 
Eleverna tillhörde 60 olika skolor från städerna Göteborg, Malmö och Västerås och samtliga 
elever gick i årskurs 3-9. Resultaten i undersökningen visade att ca 145 000 elever av det 
totala antalet elever i den svenska grundskolan (959 000) var inblandade i mobbning, vilket 
motsvara ca 15 %. De undersökta eleverna var inblandade i mobbning eller var offer (Olwe-
us 1998, s.8).  
 
Nedanstående figur ett (Olweus 1998, s.10) visar andelen mobbade elever i procent i olika 
årskurser. Här syns det tydligt att antalet mobbade elever minskar med åldern. Olweus påpe-
kar dock att detta kan bero på att det förekommer annan form av mobbning i olika åldrar och 
att det på högstadiet blir mindre populärt att mobbas.   
 

Figur 1 
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Mot denna bakgrund kan vi konstatera att mobbning är ett betydelsefullt problem i svenska 
skolor och berör ett mycket stort antal elever. I figur två, (Olweus 1998, s.10) som visar an-
tal elever som mobbar andra i procent. Här ser man tydligt att det är en stor skillnad mellan 
pojkar och flickor. Pojkar mobbar i mycket större utsträckning än vad flickor gör. Men Ol-
weus förtydligar att en möjlig förklaring till detta är att flickor oftare använder sig av en in-
direkt mobbning som kan vara svår att upptäcka.     
 

Figur 2 
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Enligt Olweus (1998, s.14) konstaterade cirka 65% av de mobbade eleverna på mellan och 
högstadiet att lärarna inte berättar för de om mobbningen. Däremot konstaterade cirka 40% 
av eleverna som mobbas på låg och mellan stadiet och cirka 65% på högstadiet att lärarna 
antingen gjorde för lite eller inte gjorde något alls för att stoppa mobbningen.     
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Enligt Eriksson (2002, s.91) har studierna visat att det är lärarna som i själva verket har yt-
terst ansvar för att bekämpa mobbning ofta har dåligt vetskap om vidden av mobbningen i 
skolan. Mobbning kan äga rum när lärarna inte är närvarande men i många fall kan mobb-
ningen även ske i lärarnas närvaro utan att de ingriper eller försöker stoppa händelsen. Skol-
personalen skall inte bara ha en gemensam vetskap om mobbningens i deras skola utan skall 
även ha en gemensam uppfattning om hur de kan bekämpa mobbningen och där med  försö-
ka bilda en uppfattning om elevernas tidigare upplevelser av mobbningen. Från allt detta 
dras slutsatsen att lärarna har en central roll för att bekämpa och minska mobbningen i sko-
lan.  
 
Erikssons uppfattning stärks av den redan befintliga skollagen som enligt 1 kap. 2 § 
(1985:1100) beskriver hur all personal inom skolan är skyldiga att bekämpa aktivt alla for-
mer av kränkande behandling exempelvis mobbning samt rasistiska uppföranden. Lpo 94 
och Lpfö 94 betonar däremot på rektors särskilda ansvar för att bekämpa och förebygga all 
form av kränkande behandling bland både elever och anställda. Rektorn måste etablera ett 
åtgärdsprogram mot all kränkande behandling (Rimsten 2006, s.85).  
 
Enligt Olweus (2003) är flera studier har belyst mobbningsproblematiken som ett växande 
problem i skolsystemet i många länder, behovet har hela tiden ökat för att komma på åt-
gärdsprogram för att hantera mobbning. Dessa program kan vara mer eller mindre veten-
skapsbaserade eller verklighets förankrade. Det saknas idag de måtten som är nödvändiga 
för att utvärdera dessa olika program. I USA har man utformat en metod för att utvärdera 
över 500 olika program, och av dessa har man kommit fram till att endast 11 sådana pro-
gram som gav tillfredställande resultat. I Norge har man utsett en speciell kommitté för att 
utföra liknande uppgift det vill säga att utvärdera ett 50 tal olika program som har redan an-
vänts i Norska skolor för att bekämpa mobbning. Kommitténs slutresultat har visat att Ol-
weus åtgärdsprogram mot mobbning fick högsta rankning. Som resultat till detta arbete har 
norska skoldepartementet bestämt att erbjuda alla norska grundskolor möjlighet att delta i 
träningsprogram för att kunna tillämpa programmet i deras skolor under ett par års tid. En 
lärare utses från varje skola som ska fungera som handledare efter ha fått den nödvändiga 
träning på universitet under en viss tid. Handledarna har själva  möjlighet till handledning 
vid behov. I dag anses den norska modellen som ett framgångsrikt och mycket högt evidens 
baserat sätt för att bekämpa mobbning i skolor. Man hoppas på att detta program skall an-
vändas i flera skolor runt om i världen för att kunna bekämpa detta problem (Olweus 2003, 
s.1-5).                
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Organisationer som stöttar utsatta barn 
BRIS  
Barnens rätt i samhället (BRIS) är en organisation som jobbar ideellt för att hjälpa illa be-
handlade barn. Barnen kan både ringa och mejla vid nödsituationer, och då får de hjälp ge-
nom stöd och rådgivning. Även vuxna kan kontakta BRIS när det finns oro som berör barn. 
BRIS jobbar för att förbättra barnens levnadsvillkor och för att säkerställa deras rättighet att 
behandlas med respekt. BRIS försöker sprida kunskap om barn och barnens värld, som be-
står  av två viktiga delar, en inre värld som rör sig om barnets tankar, känslor och drömmar 
och en yttre värld som rör sig om barnets miljö i skolan, i hemmet och evenemang på Inter-
net (www.bris.net).  
 
Friends  
Friends är en stor organisation som är verksam i Sverige och har tagit på sig rollen att be-
kämpa mobbning inom skolan. Friends jobbar aktivt för att utbilda det som kallas kompis-
stödjare i deras lokaler, som är spridda runt om i landet bland annat i Stockholm och Göte-
borg. Dessa kompisstödjare går runt och besöker skolor för att försöka utbilda lärare, föräld-
rar och framför allt elever i försök att förebygga mobbning. Ett sådant arbete har ett långsik-
tigt mål att minska kränkande behandling i samhället, samt ha barn och ungdomar i fokus. 
Skolor anses som en viktigt arena. Därför måste kunskapen spridas där, och alla möjliga 
verktyg måste vara tillgängliga. Friends försöker nivåanpassa sin information och använder 
sig av framför allt rollspel eller monologer och elevföreställningar för att synliggöra vilka 
fördomar såväl som känslor som brukar finnas i skolmiljön. Eleverna har därefter möjlighet 
att anonymt välja någon kompisstödjare som har möjlighet att vidareutbilda sig via friends. 
Utbildningen handlar om vad mobbning är och hur den kan förebyggas (www.friends.se). 
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Redovisning av kunskapsläget 
Fyra huvudfrågor formulerades som fyra olika temaområden med olika påståenden som 
styrker de fyra huvudfrågorna. Påståendena är teoretisk anknutna, vilket har varit inspira-
tionskälla  både till olika författare och deras syn på de undersökta områden.  
 
Tidigare forskning och teoretisk anknytning 
Denna föreliggande studie grundar sig i de olika författarnas perspektiv kring skolmobb-
ningen, som redovisas enligt följande.  
 
Definition av mobbning  
Olweus (1998, s.4) anser att mobbning kan definieras enligt följande: ”En person är mob-
bad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa 
handlingar från en eller flera personer.” 
 
Ordet mobbning har sitt ursprung i den engelska ordstammen ”mob” som är ett uttryck för 
en stor och okänd grupp av individer som är aktiva, mobbningen kan också sägas vara en 
negativ handling. Begreppet mobbning används idag mest när en eller flera individer trakas-
serar och plågar en annan individ. Språkmässigt kan mobbningsbegreppet ge en föreställ-
ning om två olika situationer. Den ena situationen är när en enskild individ utövar trakasse-
rierna och den andra är vars en grupp svarar för dem. Trakasserierna sker vid upprepade 
tillfällen och under en viss tid, det rör sig ofta om att någon säger eller gör kränkande och 
obehagliga saker mot någon annan som har svårt att skydda/försvara sig (Olweus 1998, s.4).  
 
Enligt Bildning finns det en annan definition av begreppet mobbning. Mobbning finns i två 
variationer ”uteslutning  och inneslutning”: det vill säga att å ena sidan utesluta eller marke-
ra uteslutning av någon ur en grupp och å andra sidan innesluta utvalda personer i gruppen. 
Hon anser att dessa processer på ett sätt blir en pågående interaktion i olika sociala samman-
hang. Offret blir isolerat ifrån den valda kamratgruppen och får inte delta i dessa sociala 
sammanhang (Bliding 2002, s.205-212).   
 
Tre olika typer av mobbning 
Enligt Coloroso (2004, s.38-44) kan mobbning delas in i tre olika typer. Verbal mobbning 
som oftast är en ingångspunkt till hela mobbningsprocessen det vill säga verbal mobbning är 
på något sätt första nivån som leder till ett grövre och kränkande förtryck. Verbal mobbning 
består oftast av skällsord, nedsättande namn, elak kritik, nedvärdering och rasistiska glåpord 
eller att man säger onda och obehagliga saker är också en verbal mobbning. Fysisk mobb-
ning är en annan typ som anses vara den mest tydliga typen av mobbning som kan igenkän-
nas ganska lätt. Mobbaren orsakar skada genom fysiska handlingar exempelvis att slå, knuf-
fa, sparka eller vrida armar/ben. Ett annat sätt är att orsaka materiella skador på offrets ägo-
delar. En sådan typ av mobbning medför allvarligare risker ju större skillnaden i kropps-
byggnad mellan mobbaren och offret är. Den tredje och sista typen är psykisk, tyst, och indi-
rekt mobbning som även kallas, social mobbning: huvud mål med den är att försöka isolera 
offret ifrån kamratgruppen och göra det mycket svårare för offret att kunna skaffa sig vän-
ner. Denna typ av mobbning är också mycket svårt att upptäcka och används mest av tonår-
ingar, för att på ett systematiskt sätt förstöra offrets självbild. Exempel på denna sort av 
mobbning är att le hånfullt, glo eller använda ett fientligt kroppsspråk.      
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Gunnar Höistad anser att  tyst och verbal mobbning är de vanligaste men ändå de svåraste 
sorterna att upptäcka eftersom de ofta är fördolda och sker bakom lärarnas rygg. De kan or-
saka stora skador. Lärarna är omedvetna om att det förkommer, då offren är av den tysta 
typen (Höistad 2001, s.74-75).     
 
Mobbningen ser olika ut hos flickor och pojkar. Flickor utövar mobbning oftast i grupp och 
använder mest indirekta metoder som är mycket svårare att upptäckas av lärarna (Sharp 
1996, s.86).  
 
Flickors mobbning är svårare att upptäcka menar även Höistad (2001, s.87), som beskriver 
att mobbningen hos pojkar; är mer utåtriktad och den kan utryckas antingen verbalt eller 
fysiskt, medan hos flickor är tvärtom. Mobbningen kan vara svårare att upptäckas av omgiv-
ningen eftersom flickorna spelar ut varandra för att få till sig förmåner. En av de vanligaste 
mobbningsformer som flickorna använder är den tysta mobbningen. 
 
För att man skull kunna tala om mobbning finns det en grundregel enligt Olweus (1998, s.5), 
är att det måste förekomma en obalans i styrkeförhållandet mellan mobbaren och offret. Det 
vill säga att mobbaren överlägsnas tydligt offret, antigen fysiskt eller psykiskt vid konfliktsi-
tuationen. Denna obalans gör att offret är hjälplöst och har inte på något sätt möjlighet att 
försvara sig.     
 
Utmärkande egenskaper hos mobbaren  
En utmärkande egenskap hos mobbaren är makt och maktlöshet, det anses vara en nyckel-
egenskap som bedriver mobbning. Mobbaren försöker genom att ha makten förändra sin 
omgivning. På så vis får mobbaren en känslan av värde. Relationen mellan makt och aggres-
sion är nyckeln till dilemma. Det finns fem olika maktnivåer i människorelationer där ag-
gression anses vara en viktig komponent, antingen i positiv riktning (när människan använ-
der det för att skada sig själv) eller i negativ riktning (när människan använder det för att 
skada andra). Makt används ofta i förening med en fientlig grundkänsla vid mobbningssitua-
tioner (Fors 1995, s.10-11).  
 
Studier har gjorts för att kunna ha kunskap i mobbningen genom att förstå psykiska motiv 
hos mobbaren. I en artikel av Solberg med flera, som publicerades 2007 undersökte forsk-
ningsgruppen ifall eleverna kan vara både mobbare och mobboffer. I denna studie deltog 
cirka 18,000 elever från olika Norska skolor. Resultatet visade att få elever som kunde vara 
både mobbare och mobboffer och majoriteten var pojkar (Solberg, Olweus & Endersen 
2007, s.441).  
 
Avundsjuka anses också som en viktigt grund till mobbning. Människor vill inte se att andra 
klarar, det som de själva inte klarar av, på ett bättre sätt. Mobbaren har oftast svårt att accep-
tera och erkänna sina egna brister. Allt detta kan vara motivet bakom att mobbaren försöker 
motverka, svartmåla, förminska eller förhåna det framgångsrika eleven som utsatts till offret 
(Höistad 2001, s.63-65). 
 
Det händer sällan i mobbningssituationen att mobbaren är ensam, utan i nästan alla fall finns 
det någon person eller grupp i bakgrunden som spelar en aktiv eller passiv roll för att hetsa 
upp eller uppmuntra mobbaren till att fortsätta. Ibland kan även ett tyst instämmande vara en 
viktig del av mobbningen, då mobbaren antar att omgivningen accepterar och går med på ett 
sådant beteende (Höistad 2001, s.74).       
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När man frågar efter hur mobbaren bedömer sitt självförtroende eller självkänsla, kan resul-
tatet ofta peka mot det positiva (Olweus 1998, s.25).  
 
Men däremot har vetenskapliga studier av mobbarna visat att dessa personer för det mesta är 
mer osäkra än övriga barn. De kan också vara mer ängsliga, och för att dölja den bräckliga 
kärnan försöker de ha ett hårt skal genom att spela den tuffa och aggressiva rollen (Höistad 
1994, s.99).       
  
Coloroso (2004, s.36-38) sammanfattar vilka kännetecken som är gemensamma för mobba-
re: de brukar försöka dominera och utnyttjar andra människor; de har benägenhet att se på 
olika situationer från sina egen synvinkel; de är benägna att tillfredställa sina egna önskemål 
och behov utan att ta hänsyn till andras känslor och rättigheter; de utnyttjar andra barn när 
vuxna inte ser; de projicerar sina egna brister på sina offer genom att använda lögner och 
kritik; de försöker locka till sig uppmärksamhet och de beter sig på ett ansvarslöst sätt och 
har inte den minsta förmåga att se konsekvenserna av sina handlingar.          
 
Bakomliggande faktorer  
Enligt Coloroso (2004) de grundläggande uppfostranskvalitéer som barnen har med sig res-
ten av sina liv brukar de få från sina föräldrar och familjen, exempelvis att vara omtänk-
samma, ansvarstagande och kärleksfulla individer. Allt detta anses som en grundläggande 
uppgift som föräldrarna har mot sina barn. Föräldrarna skall också försöka förklara vad som 
är rätt och fel och varför barnen skall välja att göra rätt. Genom att ha en grundläggande om-
tanke och tilltro till alla medmänniskor får barnen senare i livet modet att våga stå upp för 
sig själva och för andra. Barnen skall lära sig att behandla andra precis som de själva vill bli 
behandlade, detta kan ofta vara svårt att nå. Genom uppfostran lär barnen sig att vara rättvis-
sa och omsorgsfulla människor gentemot andra även om det framkommer hot, trakasserier 
och förföljelser av människor i omgivningen (Coloroso 2004, s.105-107).  
 
Enligt Olweus (1998 & 1999) utvecklar vissa barn ett aggressivt beteende, exempelvis 
mobbning, i stort sett på grund av följande fyrafaktorer:  

1. Föräldrarnas (huvudsakligen mammans) brist på emotionell anknytning till barnet 
under de första fyra levnadsåren, det vill säga brist på värme och engagemang och 
en negativ inställning kan leda till aggressivitet och fientlig attityd hos barnet mot 
sin omgivning.  

2. Föräldrarnas förhållningssätt till det aggressiva beteendet hos barnet gentemot om-
givningen. Här kommer gränssättning och toleransnivå att spela ett stort roll när det 
gäller att begränsa ett sådant beteende hos barnet.  

3. Föräldrarnas användning av maktorienterande uppfostringsmetoder, både psykiska 
och fysiska, kan leda till ett aggressivt beteende hos barnet i framtiden.  

4. Barnets temperament spelar också en stor roll för framtida utveckling av ett aggres-
sivt beteende mot omgivningen (Olweus 1998, s.30 och 1999, s.51-54). 

 
Man kan vanligtvis hitta förklaringen till varför ett barn blir mobbare, mobbad eller medlö-
pare genom att studera miljön barnet växte upp i. En stabil och kärleksfull familjemiljö an-
ses som en förutsättning för att barnet ska våga välja att göra det rätta (Coloroso 2004, 
s.106).  
 
Olweus anser att det finns flera andra faktorer som är av stor vikt för utveckling av ett ag-
gressivt beteende hos ett barn. En av de är relationen mellan olika familjemedlemmar och 
framför allt mellan vuxna personer i familjen. Han menar att familjesituationer som är fyllda 
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med konflikter och slitningar, speciellt öppna konflikter mellan föräldrarna ofta innebär 
otrygga förhållanden för barnen synnerligen när barnen dras in i sådana konflikter som en 
bundsförvant till den ena föräldern mot den andra. Bland de andra faktorerna kan föräldrar-
nas psykiska ohälsa, alkoholvanor och relationen mellan föräldrarna leda till ett aggressivt 
reaktionsmönster hos barnen (Olweus 1998, s.30).      
 
I skolans värld anses känslan av tillhörighet vara ett viktigt och effektivt instrument för att 
skapa en trygg skolmiljö. Tillhörigheten är en pågående process, och i den ingår mobbnings 
aspekten som berör alla i skolans arena. Ansvarigheten ligger hos alla som berörs av den 
skolmiljön. Grupptillhörigheten blir till genom skapandet av en vi-känsla som oftast inträffar 
genom en aktivt medverkan. Denna känsla är oftast väsentlig för vem skall inkluderas i 
gruppen. En av de viktigaste uppgifter som skolan har är att inte bara odla kunskap hos barn 
utan att också åstadkomma tillhörighet i gruppen och därefter i hela skolmiljön (Björk 1995 
s.173-174).        
 
Vid Olweus undersökningen visade det att tydliga skillnader har funnits mellan olika skolor 
när det gäller mobbningsfrekvens. Mobbningen har framkommit i större utsträckning i vissa 
skolor samt i en och samma kommun. Mobbningen har fyr – och femdubblats i dessa skolor. 
En rimlig förklaring till fenomenet är att i dessa skolor som har högre mobbningsfrekvens, 
är det ofta ihop hörande med vissa bostadsområden, där barnen får mindre tillfredställande 
uppfostran. Just i dessa skolor spelar skolpersonalen en avgörande roll genom att ha rätt in-
ställning och beteende samt att ha välstuderade rutiner för att bekämpa mobbningen (Olweus 
1998, s.8 & 35).  
 
Även ärftliga faktorer kan påverka mobbingen. Barnen som har ett aggressivt eller ängsligt 
reaktionsmönster, det vill säga barn med hetsigt temperament, hamnar ofta i farozon för 
mobbning (Olweus 1998, s.25 & 34).  
 
Enligt Goleman (i Lines, 2008) försöker hitta en rimligt förklaring till varför de biologiska 
faktorer påverkar barnen i mobbningssituationer. Han har kommit fram till att den fysiolo-
giska statusen hänger ihop med den emotionella statusen, och att dessa leder till ett visst 
beteende som förbereder individen för antingen kamp eller flykt. Goleman konstaterar att de 
två viktiga hjärnfunktioner som styr människans handlingar utvecklas vid olika stadier i li-
vet. De emotionella funktionerna finns redan i barndomen och kopplas till det limbiska sy-
stemet, (där aktiveras amygdala, hippocampus, hypothalamus och thalamus). Det här syste-
met aktiveras vid hotfulla situationer och leder till vissa reaktioner som kopplas till impulsi-
vitet och aggressivitet som barnen har svårt att kontrollera. De kognitiva funktionerna brukar 
utvecklas lite senare i livet och har en kontrollfunktion över människans beteende (Goleman 
citerad i Lines 2008, s.35-39). 
 
Granström (2004, s.32-35) har en publicerad artikel i Pedagogiska magasinet, som handlar 
om olika förklaringar om varför mobbning kan uppstå i ett klassrum. Granström menar att 
orsakerna bakom mobbningen kan föreligga antingen hos offret, hos mobbaren eller i miljön 
där mobbningen tillkommer. Han vill påpeka att orsakerna kan finnas hos offret. Han kallar 
det för den biologiska förklaringsmodell, vilket innebär att offret uppträder avvikande eller 
ser annorlunda ut. Mobbaren kan bli provocerad om offret är till exempel fet, klen eller fär-
gade, han menar att offret har genetiska egenskaper som kan provocera andra.          
 
Mobbningen har ökats på grund av allt våld som barn blir matade via massmedia, framför 
allt TV, video och bio. Detta var resultatet som en internationell studie har presenterat.  
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Barnen kan bli mer aggressiva och känslorubbade, vilket gör att de kan ta sig lättare mob-
barrollen. Den internationella studien har också   presenterat att mobbningen anses som ett 
världsproblem och inte på något sätt kan specificeras till något land (Olweus 1998, s.34).  
            
Mobbning anses som en del av ett generellt antisocialt beteende, forskning har ofta visat att 
barn som är aggressiva och aktiva mobbare har mycket högre risk att längre fram i livet 
hamna i kriminalitet och alkoholmissbruk. Olweus kom i en av sina undersökningar fram till 
att 60 % av pojkarna som har varit mobbare på högstadiet hade blivit dömda för minst en 
kriminell handling vid tjugofyra års ålder. Medan 35 % till 40 % hade blivit dömda för tre 
eller fler kriminella handlingar vid denna ålder. Av detta drog han slutsatsen att mobbarna 
hade fyra gånger högre risk av allvarligare kriminalitet som unga vuxna jämfört med kon-
trollgruppen. Däremot hade mobboffren en genomsnittlig eller till och med lägre risk att 
hamna i brottslighet som unga vuxna (Olweus 1998, s.26).   
 
Att upptäcka mobbningen 
Det är ofta lätt att upptäcka och igenkänna mobbning, som ofta har tre viktiga kännetecken 
som brukar dyka upp tidigt. En tydlig maktobalans mellan mobbaren och offret anses som 
det första tecknet. En tydlig och medveten avsikt från mobbarens sida att orsaka offret fysisk 
eller psykisk skada anses som det andra tecknet, medan det tredje tecknet är hot om att vål-
det kommer att fortsätta. När mobbningen pågår ett tag, uppstår även ett fjärde kännetecken, 
nämligen skräckvälde, som kännetecknas av den skräck som mobbningen har skapat hos 
offret. Mobbaren lyckas ta kontroll och makt över sitt offer genom användning av ett syste-
matiskt våld. När detta har sket kan han fortsätta sitt uppförande utan att vara rädd för mot-
stånd eller hämnd från offrets sida (Coloroso 2004, s. 36-37). 
 
En annan sorts mobbning som anses vara en av de mest svåra och de vanligaste förkomman-
de sorterna av mobbningen är den tysta mobbningen. Den sorts av mobbning gör stor skada 
och sker oftast i det fördolda, det kan även ske bakom lärarens rygg. Vissa klara tecken som 
lärarna kan vara uppmärksamma över hos mobbaren är följande; att sucka, vända ryggen till, 
himla med ögonen, inte svara på tilltal och behandla någon som luft. Dessa beteenden är lätt 
att skylla ifrån sig, och med det finns risk att skolan eller de ansvariga antar att det inte finns 
några problem (Höistad 2001, s.87-88).  
 
En metod som anses vara effektiv med att upptäcka mobbning i skolan är att be elever att 
fylla i en speciell utformad och utprövad enkätformulär. Denna formulär skall vara lämpligt 
för alla elever att fylla i utan några svårigheter. Här måste skolpersonalen hjälpa elever med 
särskilda behov så att de också kan delta och fylla i enkätformulerarna. En fördel med denna 
metod är att man kan göra en jämförelse mellan olika skolor, genom att dela samma formu-
lär till eleverna i vardera skola. Här ska man sträva efter att ha anonymitet reliabilitet genom 
att främmande personer till elever skall dela och samla in enkätformulerarna samtidigt som 
att alla elever skall fylla i formulerarna samma dag. En annan metod att upptäcka mobbning 
och dess omfattning i skolan är att utföra intervjuer med eleverna. Denna metod har vissa 
fördelar i likhet med att man får mer uttömmande och fylligare information gällande mobb-
ning. Intervjuer är en anpassbar metod där kan man ha följfrågor ifall man anser det nöd-
vändigt. Eleverna med särskilda behov har bättre chans att delta med denna metod. Slutligen 
har det visat att gruppintervjuer kan ha en fördel genom att eleverna får mer kunskap om 
vilka påföljder mobbningen har på de utsatta elever. På en individuell nivå det vill säga för 
att upptäcka vilka enskilda elever som varit utsatta för mobbning kan individuella elev akti-
viteter vara både en upptäcktsmetod och en hjälpmedel genom att försöka ordna nödvändiga 
insatser för att bekämpa och hindra liknande händelser i framtiden. Denna metod anses vara 
lämpligast att använda i mindre skalor (Sharp 1996, s.18, 26 & 28).     
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Metod 
I det här kapitlet finns en beskrivning av de etiska regler i all forskningsarbete som en ut-
gångspunkt för nästa avsnitt. Dessa regler anses som en grundsten i hela forskningen. Det 
visar sig mycket tydligt i de kommande avsnitten. I avsnittet mätinstrument beskrivs valet av 
metod och hur enkäterna utformades. I avsnittet tillvägagångssätt redogörs för forskningens 
genomförande. Under samma rubrik finns det en kort beskrivning av bortfall. Avslutningsvis 
görs en redogörelse för bearbetning av materialet samt analysmetod, som följs av ett avsnitt 
med kommentarer om validitet och reliabilitet samt dess fördelar och nackdelar  i forskning-
en.  
 
Etik 
Forskningsutövning är viktigt för individens och samhällets utveckling. Kravet för  forsk-
ning är att den är baserad på hög kvalitet, har god etik, validitet, reliabilitet och upprepbar-
het, eftersom den på lång sikt har stor påverkan på samhället, framför alla de etiska aspek-
terna. Ingen individ ska bli fysiskt eller psykiskt påverkad och dessutom får ingen känna sig 
kränkt eller förödmjukad, (www.vr.se). 
 
Enligt Stensmo (2002) är de forskningsetiska övervägandena synnerligen viktiga i utbild-
ningsvetenskaplig forskning, där man forskar om och med barn och ungdomar i utsatta 
sammanhang. När forskningen bedrevs fanns det fyra huvudkrav (utifrån individskyddskra-
vet) att utgå ifrån: 
  

1. Informationskravet går ut på att forskaren ska informera varje respondent om deras 
uppgift, vilka villkor som gäller, genomförandet, och syftet med forskningen. Dess-
utom skall respondenten bli informerad om att det är frivilligt att delta i forskningen 
och att man har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. I föreliggande studie 
har denna punkt täckts med en tydlig information om frivillighet i det missivbrevet 
på enkäten.     

2. Samtyckeskravet betyder att forskaren skall inhämta respondenternas samtycke. Om 
respondenten är ett barn eller en ungdom yngre än 16 år skall föräldrars eller vård-
nadshavares samtycke inhämtas. Respondenten har rätt att bestämma hur länge och 
på vilka villkor de  vill delta, och de skall kunna avbryta sin medverkan när som 
helst utan att det ska uppkomma negativa följder av detta val. I föreliggande studie 
har jag inhämtat samtycke från respondenterna. Urvalsgruppen består av vuxna per-
soner över 18 år.    

3. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har tystnadsplikt och bör underteckna 
en förbindelse om känsliga uppgifter beträffande respondenten. Alla identifierbara 
uppgifter om respondenten skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 
sätt att ingen utomstående ska kunna identifiera individer i forskningen. All insamlad 
data för föreliggande studie förvaras på ett säkert sätt och kommer att förstöras i en-
lighet med praxis och regler för institutionen för pedagogik på Högskolan i Borås.    

4. Nyttjandekravet innebär att uppgifter och insamlade data om respondenten endast får 
användas i forskningssyfte och ej får utlånas eller användas för kommersiellt bruk el-
ler för andra icke-vetenskapliga syften. I föreliggande studie följes detta krav mycket 
noggrant.    

Förutom de fyra huvudkraven som nämns ovan, är det viktigt att i forskningen inte ta upp 
riktiga namn på platser eller respondenter, (Stensmo 2002, s. 26-27).   
 
 



 
 

16

Deltagare 
I enlighet med Trost (2007, s.35) delades enkäterna ut genom styrt slumpmässigt urval.   
Undersökningen utfördes på en högskola i Västsverige och respondenterna var studenter 
som läser till lärare med olika ämnesinriktning. Enkäterna utdelades under fyra föreläsning-
ar, med cirka 30 lärarstudenter per föreläsning. Sammanlagt deltog 115 lärarstudenter som 
besvarade enkäterna varav 110 var kvinnor och 5 var män och respondenternas ålder var 
mellan 20 och 49 år. Den gemensamma faktorn för alla respondenter är att de läste vid 
samma högskola samt att alla var lärarstudenter. Det fanns inget krav på vilket ämne lärar-
studenter läste, och på grund av det blev det en variation. Alla respondenter hade en positiv 
inställning till undersökningen, vissa till och med skrev uppmuntrande och positiva kom-
mentarer längst bak i enkäten.      
 
Mätinstrument 
Till undersökningen valdes en kvantitativ ansats och i och med det kunde en större popula-
tion nås vilket möjliggjorde en pålitligare generalisering av de resultat som åstadkoms, 
(Trost 2007, s.23-24).  
 
Enkäten utformades på så sätt att den skulle få plats på två A4 sidor, allt ifrån missivbrev, 
sakfrågor, påståenden(den omfattar tjugo påståenden kring fyra temaområden med 1, 2, 3, 
och 4 syfte frågor), och utrymme för egna kommentarer inkluderades i enkäten. Meningen 
bakom detta är att underlätta för respondenterna att delta i undersökningen och dessutom 
inte känna det för mödosamt att svara på flera sidor. Det har också ett ekonomiskt och prak-
tiskt skäl att ha det på det viset. Enkäten inleddes med ett missivbrev som upplyste om vem 
forskaren är och forskningens olika syften. Respondenten blev tydligt informerad om att 
medverkan var helt frivillig och kunde avslutas när som helst. Dessutom hade respondenter-
na möjlighet att kontakta forskaren på e-postadressen som fanns angiven. Det gavs också 
tydlig information om hur enkäten skulle besvaras. Avslutningsvis stod det om när och var 
respondenten kunde komma åt forskningens resultat.  
 
Enkäten omfattade två sakfrågor för att identifiera kön och ålder. Sedan innehöll enkäten 
tjugo olika påstående, där vart och ett av de tjugo påståenden är inspirerat, styrd eller kopp-
lat, på ett eller annat sätt, till teoretiskforskning av olika författare. Alltefter Trost, (2007) 
rankades svarsalternativen i fem olika nivåer, som såg ut på följande sätt: stämmer helt är 
lika med 5, stämmer delvis är lika med 4, varken eller är lika med 3, stämmer dåligt är lika 
med 2 och stämmer inte alls är lika med 1. Respondenterna ombads att ta ställning till de 
angivna påståendena och ringa in det svarsalternativ som de ansåg mest passande för dem 
kring ämnet mobbning. I ett av påståendena koncentrerade jag mig på vad som anses som 
fysisk mobbning enligt följande; jag anser att all fysisk kränkning t.ex. spark, knuff och slag 
mot en elev är mobbning. I ett annat påstående koncentrerade jag mig på verbal mobbning 
enligt följande; jag anser att alla verbala kränkningar t.ex. skällsord, rykten och öknamn 
mot en elev är mobbning. Enkäten avslutades med några rader där respondenterna kunde 
kommentera fritt eller om de hade synpunkter om undersökningen, och med en avslutnings-
fras som lyder så här: ” Tack för din medverkan” (se bilaga 1).   
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Tillvägagångssätt 
En presentation av undersökningen gjordes först av institutionssekreterare, som i sin tur kon-
taktade olika högskollärare och presenterade undersökningen. Högskollärarna var positiva 
och såg fram emot att se slutresultatet av undersökningen. Det fanns även en positiv anda 
bland lärarstudenterna som visade nyfikenhet och vilja att delta i undersökningen.  
Anledningen till att välja just denna Högskola var att forskningen skulle granskas i en annan 
Högskola och på det viset kunde respondenterna vara anonyma och de etiska reglerna kunde 
uppfyllas.       
 
Tillvägagångssättet vid distribueringen av enkäterna var ordningsamt och smidigt. Enkäter-
na delades ut i början av varje föreläsning. Det fanns en stor tillsluten låda för de ifyllda en-
käterna.  På detta sätt kunde jag verkligen stå för vad det som lovades i missivbrevet om 
anonymiteten (se bilaga 1). Hela proceduren tog inte mer än cirka 10 minuter, som ansågs 
vara smidigt enligt både högskolelärarna och lärarstudenterna.  
 
Bortfall 
Totalt lämnades 115 enkäter ut och av dessa blev alla besvarade, det vill säga (100 %) svars-
frekvens som anses vara extremt högt. Det externa bortfall, som innebär obesvarade enkäter, 
blev alltså 0. Däremot uppkom det ett internt bortfall på 5 enkäter cirka (4 %), och detta var 
på grund av att vissa respondenter valde inte att besvara alla påståendena i enkäten.  
     
Bearbetning och analysmetod 
När enkäterna var insamlade påbörjades bearbetningen genom att varje enkät fick ett eget id-
nummer från 1-115. Den insamlade rådata matades in i programmet SPSS 17.0 Windows. 
De 5 stycken interna bortfall/ofullständiga enkäterna valdes bort eftersom de skulle kunna 
skapa obalans i data. Detta kodades in i datasystemet med NA (missing value). Vissa tabel-
ler gjordes med hjälp av programmet Windows Excel eller Windows Word.     
 
Det räknades ut en deskriptiv statistik på data såsom medelvärde, procent och standardavvi-
kelse för att visa hur olika respondenterna hade valt av svarsalternativ på påståendena i en-
käten. Det gjordes statistiska test som Pearsons korrelation mellan de olika påståendena för 
att synliggöra eventuella samband mellan påståendena, med en vald signifikant nivå på 0,01. 
Det gjordes ett reliabilitets test för att kontrollera homogeniteten i mätinstrument/enkäten, 
vilket kallas ett Cronbach’s Alpha test. Författaren valde bara två av de påståendena som 
hade ett positivt och starkt samband mellan varandra. Alpha värde bör vara över 0,7 för att 
betraktas som god reliabilitet. Vilket visade att mätinstrument har en god reliabilitet på 0,76.  
 
En tabell som beskriver i siffror sambandet mellan olika påståenden det som kallas korrela-
tionens styrka (korrelationskoefficient). Signifikansnivå, som egentligen visar p – värdets 
storlek och som redovisar resultat av hypotesprövningar,  är beskrivet med hjälp av stjärnor 
där sambandet anses vara signifikant antingen på p < 5 % nivå som symboliseras med ett 
stjärna (*) eller på p < 1 % nivå som symboliseras med två stjärnor (**)  eller på p < 0,1 % 
nivå som symboliseras med tre stjärnor (***). P – värden som är > 5 % anses vara ej signifi-
kant  (Wahlgren 2009, s.108).  
 
Enligt Stukát (1993) kan fördelning fin justeras i beskrivning av sambandet då han anser att 
sambandet anses vara mycket högt starkt / perfekt om ( r ) är ± 0,90, högt starkt om ( r ) är 
mellan 0,70 och 0,90 mellan starkt  om ( r ) mellan 0,50 och 0,70, svagt om ( r ) mellan 0,30 
och 0,50 och extremt svagt om ( r ) mindre än 0,30 (Stukát 1993, s.57). 
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Reliabilitet och validitet  
Reliabiliteten innebär pålitlighet, tillförlitlighet och noggrannhet. Vilket betyder att en mät-
ning skulle vara stabil och inte utsatt för slumpinflytelser, med andra  ord om man mäter vid 
upprepade gånger  samma aspekt, måste man få ungefär samma resultat varje gång (Stensmo 
2002, s.30-34). 
 
Enligt Trost (2007) om författaren använder sig av negationer eller komplicerade ord i ett 
mätinstrument kan detta möjligen leda till att en del av respondenter missuppfattar frågorna 
och med detta kan det leda till att forskningen får en låg grad av reliabilitet. (Trost 2007, 
s.64-66). Det är därför jag har koncentrerat mig på att göra mätinstrument så förståeligt och 
enkelt som möjligt, genom att använda vanliga ord så att i stort sätt alla respondenter uppfat-
tar frågorna på samma sätt och på det viset får man en hög grad av reliabilitet. Det är därför 
distribueringen av enkäterna utfördes på samma sätt i de olika föreläsningssalar. I förelig-
gande studie kontrollerades reliabiliteten genom att utföra Cronbach’s Alpha. Det krävs ett 
Alpha värde på 0,7 eller mer för att homogeniteten i enkäten anses vara pålitligt. Resultaten 
visade att föreliggande studie hade en Alpha värde på 0,76 med två av de påslåendena vilket 
är högt och innebär att instrumenten är pålitligt just i denna fråga. 
 
Validitet innebär giltighet, tillämplighet och överensstämmelse. Vilket betyder att ett in-
strument eller en fråga skall mäta det den är tilltänkt att mäta (Stensmo 2002, s.30-34).  
 
Enligt Bryman (2009) möter forskarna som använder sig av den kvantitativa forsknings an-
satsen och framför allt enkätstudier ett problem som handlar om validiteten och han delar 
detta till extern och intern validitet. Validiteten kan kompliceras av experiment situationen 
som kan påverka respondenternas beteende. Även enkätens formulering och val av frågor 
kan ha stor betydelse i slutresultatet. För att minska felaktigheter och för att försäkra hög 
validitet av den använda enkäten rekommenderar man att utföra en pilotstudie (Bryman 
2009, s. 49-50).     
 
Fördelen med en pilotstudie är att man använder mätinstrument första gången och sedan till 
nästa tillfälle bör man justera frågorna med hjälp av en statistisk metod som kallas faktors 
analys. Nackdelen med en pilotstudie är att man skulle behöva utsätta ytterligare mer tid och 
resurser. Dessutom ligger en pilotstudie oftast på en högre nivå av forskning. I föreliggande 
studie skulle det vara en styrka om man hade kunnat avsätta extra tid att utföra en pilotstudie 
men detta har tyvärr inte varit möjligt.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19

Resultat 
Nedan redovisas resultat av beräkningen och de olika tester som har gjorts på rådata från 
enkäterna. Med detta försöktes besvara syftet och frågeställningar. En frekvenstabell  av 
materialet gjordes för att se vad respondenterna valde av svarsalternativ. Jag väljer i detta 
avsnitt att belysa de resultaten som framkom efter analysering av rådata.  
 
Påståendena som lärarstudenter anser definiera begreppet skol-
mobbning:                              
Tabell 1  Påståendenas procent, frekvens och standardavvikelse                              

 Påstående 1 Påstående 2 Påstående 3 Påstående 4 Påstående 5 
Stämmer helt 55 % (N 63) 67 % (N 77) 61 % (N 70) 45 % (N 52) 2 % (N 2) 

Stämmer delvis 40 % (N 46) 30 % (N 35) 31 % (N 36) 50 % (N 58) 13 % (N 15) 

Varken eller 1 % (N 1) 1 % (N 1) 7 % (N 8) 3 % (N 3) 19 % (N 22) 

Stämmer dåligt 4 % (N 4) 2 % (N 2) 0 2 % (N 2) 30 % (N 35) 

Stämmer inte alls 0 0 0 0 35 % (N 40) 

Standardavvikelse (SD) 0,694 0,599 0,626 0,631 1,102 

   
I påstående nummer ett som lyder så här: ”Jag anser att all fysisk kränkning t.ex. spark, 
knuff och slag mot en elev är mobbning.” Med svarsalternativ: stämmer helt, stämmer del-
vis, varken eller, stämmer dåligt och stämmer inte alls. Det visade sig att 55 % av respon-
denterna valde svarsalternativ stämmer helt, med medelvärde (M = 1,53) och standardavvi-
kelse (s = 0,69). Se tabell 1. 
 
Det framkom också i den deskriptiva data att påstående nummer två hade också högt svars-
frekvens. 67 % av respondenterna valde svarsalternativ stämmer helt med påstående num-
mer två som lyder så här: ”Jag anser att alla verbala kränkningar t.ex. skällsord, rykten och 
öknamn mot en elev är mobbning.” Med medelvärde (M = 1,37) och standaravvikelse (s = 
0,59). Se tabell 1. 
 
Medan i påstående nummer tre: ”Jag anser att beteende som att himla med ögonen, sucka och 
vända ryggen mot någon, också kan vara en typ mobbning” visade det sig att cirka 61 % av respon-
denterna valde svarsalternativ stämmer helt. Medelvärdet var (M = 1,46) och standardavvikelse var  
(s = 0,63). Se tabell 1.  
 
Påståendena fyra och fem har visat splittring i gruppen i deras val av svarsalternativen. Påstående 
nummer fyra: ” Jag anser att indirekt (psykisk/tystmobbning) är svårt att upptäcka” var me-
delvärdet (M = 1,61) och standardavvikelse var (s = 0,63). Påstående nummer fem: ”Jag anser att 
en mobbningssituation är när två fysiskt eller psykiskt jämnstarka personer konfronterar 
varandra” var medelvärdet (M = 3,84) och standardavvikelse var (s = 1,10). Se tabell 1.   
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Tabell 2 Pearsons korrelationen och p-värde mellan  påståendena 1-5  
 Påstående 1 Påstående 2 Påstående 3 Påstående 4 Påstående 5 

Påstående 1      
Påstående 2   0,615**     
Påstående 3  -0.008  0,232*    
Påstående 4  -0,199* -0,143  0,297**   
Påstående 5   0,169  0,118 -0,076 0,128  

*      = p<0,05  
**    = p< 0,01  
 
Pearsons korrelation belyser sambandets styrka och riktning mellan de fem påståendena vil-
ket visade att det finns ett mellan starkt positivt samband r =0,615, p < 0,01 mellan påståen-
dena ett: ”Jag anser att all fysisk kränkning t.ex. spark, knuff och slag mot en elev är mobb-
ning.” och två: ”Jag anser att alla verbala kränkningar t.ex. skällsord, rykten och öknamn 
mot en elev är mobbning.” Det visade nästan ett svagt starkt positivt samband r = 0,297,  p 
< 0,01 mellan påståendena tre: ”Jag anser att beteende som att himla med ögonen, sucka och 
vända ryggen mot någon, också kan vara en typ mobbning” och fyra: ” Jag anser att indirekt 
(psykisk/tystmobbning) är svårt att upptäcka”. Det är också värt att nämna att det finns ett 
extremt svagt samband r =0,232, p < 0,05 mellan påståendena två och tre enligt ovan. Se 
tabell 2.   
 
Det gjordes ett reliabilitets test mellan påstående ett: ”Jag anser att all fysisk kränkning t.ex. 
spark, knuff och slag mot en elev är mobbning.” och två: ”Jag anser att alla verbala kränk-
ningar t.ex. skällsord, rykten och öknamn mot en elev är mobbning.” Vilket kallas Cron-
bachs alpha (α) och det är ett mått på homogeniteten. Ett lågt alpha värde antyder att frågor-
na i mätinstrumentet inte är förenade. Orsaken kan vara på grund av fel formulering eller 
tvetydighet, vilket innebär dåligt reliabilitet medan ett högt alpha värde  indikerar att frågor-
na i mätinstrumentet mäter samma sak (Djurdfelt 2010, s.104).  
 
När det gäller första frågan: hur definierar lärarstudenter begreppet skolmobbning? Har på-
stående ett och två visat en god reliabilitet och ett högt alpha värde (2 item, α = 0,76).  
 
Sammanfattning: Här ser vi att lärarstudenterna visar enighet och samtycket med forskarna 
angående definitionen av mobbningen i både axlarna den fysiska och den psykiska. 
 
 
Aspekter som lärarstudenterna anser utmärka en mobbare: 
Tabell 3 Påståendenas procent, frekvens och standardavvikelse 6-10 och 13   

 Påstående 6 Påstående 7 Påstående 8 Påstående 9 Påstående 10 Påstående 13 
Stämmer helt 20 % (N 23) 0 26 % (N 30) 4 % (N 5) 14 % (N 16) 0 

Stämmer delvis 60 % (N 69) 17 % (N 19) 50 % (N 57) 64 % (N 74) 70 % (N 80) 26 % (N 30) 
Varken eller 18 % (N 21) 23 % (N 26) 19 % (N 22) 24 % (N 27) 16 % (N 18) 52 % (N 60) 

Stämmer dåligt 0 44 % (N 51) 4 % (N 4) 4 % (N 5) 0 18 % (N 21) 
Stämmer inte alls 2 % (N 2) 17 % (N 19) 1% (N 1) 1 % (N 1) 0 2 % (N 2) 
Standardavvikelse 

(SD) 
0,737 0,952 0,825 0,672 0,548 0,724 
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Påstående nummer sex är som följande: ” Jag anser att mobbare har dåligt självförtroende” 
med val av svarsalternativ stämmer delvis på 60 % , ett medelvärde på (M = 2,03) standard-
avvikelse (s = 0,74). Det framkom också att påstående nummer åtta som lyder så här: ”Jag 
anser att mobbaren vill bestämma över andra” hade en hög svarsfrekvens, 50 % av respon-
denterna valde stämmer delvis med ett medelvärde på (M = 2,03 ) standardavvikelse (s 
=0,82). Dessutom påstående nummer nio: ” Jag anser att mobbaren är avundsjuk på andra” 
med att 64 % av respondenterna svarade på stämmer delvis. Medelvärdet var (M = 2,31 ) 
och standardavvikelse (s =0,67). Förutom detta framkom det att 70 % av respondenterna 
valde svarsalternativ stämmer delvis, med ett medelvärdet på (M = 2,02 ) och standardavvi-
kelse på (s =0,55) i påståenden nummer tio som lyder så här: ” Jag anser att mobbaren är 
påverkad av andra (grupptryck)”. Se tabell 3.  
 
Samtidigt som påstående sju och tretton har visat spridning inom gruppen i valet av olika 
svarsalternativ där påstående sju: ” Jag anser att mobbaren har bra självförtroende” har ett 
medelvärdet på (M = 3,61) och standardavvikelse på (s =0,95) och påståenden nummer tret-
ton: ” Jag anser att mobbaren ofta har själv varit mobbad” har ett medelvärdet på (M = 
2,96) standardavvikelse på (s =0,72). Se tabell 3.  
 
Tabell 4  Pearsons korrelationen och p-värde mellan  påståendena 6-10 och 13 

 Påstående 6 Påstående 7 Påstående 8 Påstående 9 Påstående 10 Påstående13 
Påstående 6       
Påstående 7 -0,318**      
Påstående 8 0,390**  0,069     
Påstående 9 0,624**   -0,194*   0,460**    

Påstående 10     0,238* -0,088      0,216*   0,324**   
Påstående 13     0,119  0,000      0,046      0,213* -0,20  
 *      = p<0,05  
**    = p< 0,01 
Påståendena 
Sex: Jag anser att mobbare har dåligt självförtroende 
Sju: Jag anser att mobbaren har bra självförtroende 
Åtta: Jag anser att mobbaren vill bestämma över andra 
Nio: Jag anser att mobbaren är avundsjuk på andra 
Tio: Jag anser att mobbaren är påverkad av andra (grupptryck) 
Tretton: Jag anser att mobbaren ofta har själv varit mobbad 
 
 
Sambandet mellan de sex påståendena som belyser vad lärarstudenterna anser utmärker en 
mobbare har visat sig vara signifikant mellan starkt positivt r =0,624, p < 0,01 i Pearsons 
korrelation mellan påståendena sex och nio, och svagt starkt positivt r =0,460, p < 0,01 mel-
lan påståendena åtta och nio, r =0,390, p < 0,01 mellan påståendena sex och åtta, och r 
=0,324, p < 0,01 mellan påståendena nio och tio. Det finns ett extremt svagt positivt sam-
band r =0,238, p < 0,05 mellan påståendena sex och tio, r =0,216, p < 0,05 mellan påståen-
dena åtta och tio, r =0,213, p < 0,05 mellan påståendena nio och tretton. Medan finns det ett 
svagt starkt negativt samband r = -0,318, p < 0,01 mellan påståendena sex och sju och ett 
extremt svagt negativt r = -0,194, p < 0,05 mellan påståendena sju och nio. Se tabell 4.      
 
Sammanfattning: Lärarstudenterna är förenade om att mobbarna identifieras av vissa kän-
netecken som t.ex. dåligt självförtroende och avundsjuka.       
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Bakomliggande orsaker som lärarstudenterna anser ligga bakom 
mobbningen: 
Tabell 5 Påståendenas procent, frekvens och standardavvikelse 11,12 och 14-17  
 Påstående 11 Påstående 12  Påstående 14 Påstående 15 Påstående 16 Påstående 17 
Stämmer helt 47 % (N 54) 3 % (N 3) 0 57 % (N 66)  12 % (N 14) 3 % (N 3) 
Stämmer delvis 47 % (N 54) 44 % (N 51) 5 % (N 6) 40 % (N 46) 58 % (N 67) 42 % (N 48) 
Varken eller  5 % (N 6) 43 % (N 49) 16 % (N 18) 2 % (N 2) 22 % (N 25) 44 % (N 51) 
Stämmer dåligt  0 9 % (N 10) 30 %  (N 34) 0 5 % (N 6) 8 % (N 9) 
Stämmer inte alls 0 1 % (N 1) 49 % (N 56) 0 2 % (N 2) 1 % (N 1) 
Standardavvikelse 
(SD) 

0,593 0,724 0,903 0,533 0,807 0,713 

 
I påstående nummer elva: ” Jag anser att det är föräldrarnas uppgift att lära barn om vad 
som är rätt och fel” har det funnits nästan en jämn fördelning i gruppen med att välja mellan 
stämmer helt och stämmer delvis medan en mycket liten grupp valde varken eller. Medel-
värdet log vid (M = 1,58) och standardavvikelse (s = 0,59). Se tabell 5. 
 
En spridning inom gruppen har det funnits angående påstående nummer tolv: ” Jag anser att 
mobbaren ofta har en svår situation hemma” mellan olika svarsalternativ med tyngdpunkt 
på stämmer delvis och varken eller. Medelvärdet log vid (M = 2,61) och standardavvikelse 
(s = 0,72). Se tabell 5. 
     
Majoriteten av lärarstudenterna har valt att bestrida påstående nummer fjorton: ” Jag anser 
att mobbaren har ett biologiskt anlag att mobba” tydligen på grund av att gruppen har en 
annan uppfattning och därför valt att bestrida påståendet. Medelvärdet var (M = 4,23) och 
standardavvikelse (s = 0,90). Se tabell 5. 
 
Respondenterna valde i påstående nummer femton: ” Jag anser att det är skolans ansvar att 
bekämpa mobbningen” att instämma med. Det har funnits en jämn fördelning mellan stäm-
mer helt och stämmer delvis. Medelvärdet var (M = 1,44) och standardavvikelse (s = 0,53). 
Se tabell 5. 
 
I påstående nummer sexton: ” Jag anser att massmedia med olika våldsprogram till en viss 
del har ökat mobbningen” bejakar hälften av respondenterna påståendet medan övriga spän-
ner sig över resterande svarsalternativen. Medelvärdet var (M = 2,25) och standardavvikelse 
(s = 0,81). Se tabell 5. 
När det gäller påstående nummer sjutton: ” Jag anser att pojkar som mobbar i skolåren lö-
per högre risk för kriminalitet och alkoholmissbruk, än andra pojkar” verkar majoriteten av 
gruppen här också vara jämnfördelade mellan stämmer delvis och varken eller. Medelvärdet 
var (M = 2,62) och standardavvikelse (s = 0,71). Se tabell 5. 
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Tabell 6  Pearsons korrelationen och p-värde mellan  påståendena 11,12 och 14-17 
 Påstående 11 Påstående 12 Påstående 14 Påstående 15 Påstående 16 Påstående 17 

Påstående 11       

Påstående 12      0,186*      

Påstående 14      0,164 0,166     

Påstående 15   0,253** 0,017     -0,136    

Påstående 16      0,059     0,264** 0,211*  0,150   

Påstående 17      0,076       0,183    0,266** -0,037 0,250**  

*      = p<0,05  
**    = p< 0,01 
Påståendena 
Elva: Jag anser att det är föräldrarnas uppgift att lära barn om vad som är rätt och fel 
Tolv: Jag anser att mobbaren ofta har en svår situation hemma 
Fjorton: Jag anser att mobbaren har ett biologiskt anlag att mobba 
Femton: Jag anser att det är skolans ansvar att bekämpa mobbningen 
Sexton: Jag anser att massmedia med olika våldsprogram till en viss del har ökat mobb-
ningen 
Sjutton: Jag anser att pojkar som mobbar i skolåren löper högre risk för kriminalitet och 
alkoholmissbruk, än andra pojkar  
 
I tabell sex visar det att det finns ett extremt svagt signifikant positivt samband r =0,266, p < 
0,01 mellan påståendena fjorton och sjutton, r =0,264, p < 0,01 mellan påståendena tolv och 
sexton, r =0,253, p < 0,01 mellan påståendena elva och femton, r =0,250, p < 0,01 mellan 
påståendena sexton och sjutton. Se tabell 6.  
 
Ytterligare ett extremt svagt (enstjärnig) signifikant  positivt samband har visats r =0,211, p 
< 0,05 mellan påståendena fjorton och sexton, r =0,186, p < 0,05 mellan påståendena elva 
och tolv.        
 
Sammanfattning: lärarstudenterna har visat tydligt splittring när det gäller de olika bakom-
liggande orsaker till mobbning, t.ex. påverkan av hemmiljön och hemsituationen, biologiska 
anlag, massmedia och kriminellt beteende. Medan en stor andel anser fortfarande hur viktigt 
familjens roll är för att förebygga mobbning.      
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Hur lärarstudenter anser att man kan upptäcka mobbningen:      
Tabell 7 Påståendenas procent, frekvens och standardavvikelse 18-20   
 Påstående 18 Påstående 19  Påstående 20 
Stämmer helt 3 % (N 3) 4 % (N 5) 7 % (N 8) 
Stämmer delvis 48 % (N 55) 58 % (N 67) 64 % (N 74) 
Varken eller  28 % (N 32) 24 % (N 28) 21 % (N 24 ) 
Stämmer dåligt  19 % (N 22) 11 % ( N 13) 6 % (N 7) 
Stämmer inte alls 1 % (N 1) 0 1 % (N 1) 
Standardavvikelse 
(SD) 

0,850 0,754 0,725 

 
I den sista delen av påståendena som är formulerade för att svara på hur man upptäcker 
mobbningen framkommer följande: I påstående nummer arton: ” Jag anser man kan upp-
täcka mobbningens omfattning med hjälp av enkäter” visar knappt hälften av respondenter-
na svagt samtycke med påståendet , med medelvärde (M = 2,67) och standardavvikelse (s = 
0,85). Se tabell 7. 
 
Medan mer än hälften av respondenterna visar när det gäller påstående nummer nitton: ”Jag  
anser att man kan upptäcka mobbningens omfattning med hjälp av intervjuer” ett svagt 
samtycke med påståendet,  med medelvärde (M = 2,43) och standardavvikelse (s = 0,75). Se 
tabell 7. 
 
I sista påståendet nummer tjugo: ” Jag anser att man kan upptäcka mobbningens omfattning 
med hjälp av individuella elevaktiviteter” visar ungefär två tredjedelar av respondenterna ett 
svagt samtycke med påståendet, med medelvärde (M = 2,29) och standardavvikelse (s = 
0,73). Se tabell 7. 
 
Tabell 8 Pearsons korrelationen och p-värde mellan  påståendena 18-20  

 Påstående 18 Påstående 19 Påstående 20 

Påstående 18    

Påstående 19 0,516**   

Påstående 20 0,358** 0,466**  

*      = p<0,05  
**    = p< 0,01 
Påståendena 
Arton: Jag anser man kan upptäcka mobbningens omfattning med hjälp av enkäter 
Nitton: Jag  anser att man kan upptäcka mobbningens omfattning med hjälp av intervjuer 
Tjugo: Jag anser att man kan upptäcka mobbningens omfattning med hjälp av individuella 
elevaktiviteter  
 
De sista tre påståenden hade enligt Pearsons korrelation ett signifikant positivt samband.  
Mellan påstående arton och nitton finns det enligt tabellen ovan ett mellan starkt positivt 
samband r =0,516, p < 0,01 medan det finns det ett svagt starkt positivt samband både mel-
lan påstående nitton och tjugo r =0,466, p < 0,01 och arton och tjugo r =0,358, p < 0,01. Se 
tabell 8.   
 
Sammanfattning: Lärarstudenterna anser att enkäter, intervjuer och individuella elevaktivi-
teter är effektiva metoder att upptäcka mobbning.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att studera lärarstudenters kunskap om mobbning, det vill säga 
teoretiska kunskaper om problematiken.  Jag utformade ett mätinstrument som utgår ifrån 
fyra olika temaområden med förhoppning att hitta svar på de huvudfrågorna.  
Första huvudfråga handlar om hur lärarstudenter definierar begreppet skolmobbning? Andra 
frågan belyser vad lärarstuderande anser vara det som utmärker en mobbare? Tredje frågan 
handlar om vilka bakomliggande orsaker lärarstudenterna anser ligga bakom mobbningen? 
Sista frågan rör sig om hur lärarstuderande anser att man kan upptäcka mobbningen? Dessa 
frågor försöker jag använda som utgångspunkt i denna föreliggande studie för att komma 
fram till en klar definition av begreppet mobbning. Det försöktes också studera lärarstuden-
ters syn på mobbnings utsträckning och dess bekämpning. Mobbning är en komplicerad 
problematik och därför valdes det att använda vissa grundvalar, genom att studera hur lärar-
studenterna identifierar vilka egenskaper som kännetecknar en mobbare samt vilka bakom-
liggande orsaker som kan vara en tändande gnistan till mobbningen.  
 
Efter genomgång av litteraturen framkom idén om att undersöka lärarstudenters teoretiska 
kunskaper om mobbningsproblematiken och dess utsträckning. Valet av lärarstudenter var 
baserad på att de utgör vår framtids resurs. Efter en diskussion med två ny utexaminerade 
lärare framkom det att de egentligen inte hade lärt sig mycket om mobbning eftersom den 
inte fanns med i deras utbildning.   
 
Valet av lärarstudenter beror på grund av att de anses vara framtida lärare som kommer att 
möta detta problemet. Med bra baskunskaper kan de lösa problemet på ett professionelltsätt 
och undvika att flera unga individer drabbas av mobbning. För konsekvenserna kan vara 
mycket nedbrytande med skador för livet.              
 
Lärarstudenters definition av begreppet skolmobbning 
Mobbning anses som ett mycket komplicerat problem enligt alla forskare som jobbar på 
fältet. Ändå är alla överens om att det skall finnas vissa kriterier uppfyllda för att döpa situa-
tionen som mobbning. Handlingars natur anses vara viktigt enligt definitionen av mobb-
ningen (Olweus 1998, s.4). Författaren har utformat två påståenden som täcker båda fysisk 
och verbal mobbning. Påstående nummer ett: ”Jag anser att all fysisk kränkning t.ex. spark, 
knuff och slag mot en elev är mobbning” och påstående nummer två: ”Jag anser att alla 
verbala kränkningar t.ex. skällsord, rykten och öknamn mot en elev är mobbning”.  Studiens 
resultat visade mycket hög frekvens vad det gäller de två påståendena. I påstående nummer 
ett svarar drygt 55 % av respondenter på stämmer helt medan i påstående nummer två svarar 
67 % av respondenterna på svarsalternativ stämmer helt. Detta resultat visar enighet av re-
spondenterna i samtycket med forskarna angående definitionen av mobbningen i både axlar-
na den fysiska och den psykiska. Detta samband mellan påstående ett och två visades tydligt 
med Pearsons korrelations test som visade ett mellan starkt positivt samband mellan påstå-
endena. Författaren ville studera vidare om det skulle finnas homogenitet mellan dessa två 
påståendena därför kördes Cronbachs alpha (α) test som visade ett högt värde på α = 0,76 
som tyder på en god reliabilitet. Författaren upplever att det nådda resultatet går i samma 
linje som tidigare forskning.   
 
I litteraturen försöker man särskilja mellan direkt och indirekt mobbning och dessutom lyfter 
upp en annan form av mobbning som är vanlig bland flickor det som kallas tyst mobbning 
(Coloroso 2004, s.38-44). Jag har utformat två påståenden som lyfter upp just sådana typer 
av mobbning i påstående nummer tre: ”Jag anser att beteende som att himla med ögonen, 
sucka och vända ryggen mot någon, också kan vara en typ mobbning” visar studie resultatet 



 
 

26

också hög frekvens då ungefär 61 % av respondenterna väljer stämmer helt alternativet, som 
också håller samma linje som tidigare forskning. Medan i påstående nummer fyra: ”Jag 
anser att indirekt (psykisk/tystmobbning) är svårt att upptäcka” visar studies resultat här en 
liten lägre svarsfrekvens på cirka 45 % som innebär att lärarstudenter här visar möjligtvis 
avvikande åsikter än forskarna.  
 
En grundregel i mobbningssituationer är att det skall finnas en maktobalans mellan mobba-
ren och offret det vill säga en tydligt överlägsenhet både fysiskt och psykiskt på mobbarens 
sida (Olweus 1998, s.5). Författaren utformade påstående nummer fem:” Jag anser att en 
mobbningssituation är när två fysiska eller psykiska jämnstarka personer konfronterar var-
andra” här visar studie resultatet en mycket bred splittring inom gruppen då väljer respon-
denter olika svarsalternativ som anses vara intressant och viktigt att utreda bakomliggande 
orsaker för den omotiverade spridningen.    
 
Författaren anser i studien att mobbning är ett intressant fenomen som förtjänar att studeras 
vidare för att klargöra en definition som skulle vara universal för alla forskare och berörda 
personer som jobbar inom fältet. Frågan är om förändringar i samhället kan ha påverkat sy-
nen på definitionen av mobbningen speciellt att en del av dessa studier utfördes redan någon 
gång  på 60 och 70 talet.    
 
Aspekter som lärarstudenterna anser utmärka en mobbare  
Tidigare forskning enligt Höistad har alltid pekat på att mobbaren är ofta en självosäker och 
mycket ängslig person jämfört med jämnåriga barn och för att dölja den mjuka kärnan för-
söker mobbaren visa ett hårt skal med att spela att vara tuff och aggressiv (Höistad 1994, 
s.99). Författaren strukturerade påstående nummer sex: ”Jag anser att mobbaren har dåligt 
självförtroende” resultatet påpekar att upp till 80 % av respondenterna instämmer med på-
ståendet även om majoriteten av de har viss tveksamhet. Jag har i påstående nummer sju 
utformat en kontroll fråga och resultatet här bekräftar teorin om att majoriteten 61 % håller 
med forskarnas slutresultat om att mobbaren har dåligt självförtroende genom att bestrida 
påståendet.  
 
Forskarna har kommit fram till att mobbare är en person som ofta ser saker från sin egen 
synvinkel och därför försöker dominera andra människor och ofta inte bryr sig om andras 
känslor och rättigheter för att dra till sig fördelar (Coloroso 2004, s.36-38). Författaren ut-
ifrån detta har utformat påstående nummer åtta: ”Jag anser att mobbaren vill bestämma 
över andra” resultatet här också påpekar att majoriteten 76 % instämmer med påstående 
med tyngd vikt mot instämmer delvis.  
 
Eftersom mobbaren har i allmänhet svårt att acceptera sina egna deficit och på andra sidan 
inte klarar att se andras framgång skapar det stark avundsjuka mot andra och detta leder till 
att mobbaren försöker trycka ner framgångsrika människor i omgivningen (Höistad 2001, 
s.63-65). Författaren med denna kunskap som utgångspunkt utformade påstående nummer 
nio: ”Jag anser att mobbaren är avundsjuk på andra” resultatet här visar att cirka 68 % 
instämmer med detta faktum med tyngdvikt på instämmer delvis.  
  
Enligt Höistad har forskning alltid försökt att poängtera att mobbning sker antingen i upp-
muntran eller vid passivitet av andra som ger mobbaren någon form av grönt ljus att fortsätta 
(Höistad 2001, s.74). Utifrån denna kunskap har författaren velat se effekten av grupptryck 
via påstående nummer tio: ” Jag anser att mobbaren är påverkad av andra (grupptryck)” 
resultatet här visar medvetenhet av respondenterna om denna inverkan när 84 % av de in-
stämmer med, med tyngdpunkt här också mot instämmer delvis.                 
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I en artikel beskrev Solberg bl.a. (2007, s.441) att mobbaren har ofta själv varit mobbad. 
Författaren försökte studera detta fenomen med påstående nummer tretton: ” Jag anser att 
mobbaren ofta har själv varit mobbad” men responsen visade stor spridning mellan respon-
denterna och därför anses resultatet inte vara konklusiv just i denna fråga.  
 
Tidigare forskning har inkluderat en rad olika kännetecken som en mobbare har men vissa 
av dessa kan ha förändrats därför måste uppdatering av dessa kännetecken ske. Dessutom se 
vilken relation dessa olika kännetecken har med varandra att göra för att lättare kunna känna 
igen mobbarna för att bekämpa mobbningsproblematik. I föreliggande studie har man kon-
staterat att det fanns antigen mellan starkt eller svagt starkt positivt samband mellan en del 
av dessa kännetecken exempelviss dåligt självförtroende, avundsjuka, avsaknad av känsla av 
makt innehav och grupptryckt, medan andra kännetecken har fallit utanför kransområdet 
framförallt tydigare erfarenhet av mobbning, därför skulle det vara av värde att studera vida-
re vilka kännetecken som anses vara centrala idag som utmärker en mobbare eftersom detta 
anses vara nyckel för att lösa mobbningsproblematiken.  
  
Bakomliggande orsaker som lärarstudenterna anser ligga bakom 
mobbning situationen  
Forskarna har kommit fram till att en huvuduppgift som föräldrarna har mot sina barn i upp-
fostrans process är att lära de att ta ansvar och dessutom att vara kärleksfulla och hänsyns-
fulla människor. Även om detta sker i ett tidigt stadium i livet kan det vara fruktsam resten 
av livet. Barnen skall lära sig behandla andra människor på ett rättvist och värdigt sätt som 
de själva vill bli behandlade (Coloroso 2004, s.105-107). För att studera denna hävdelse har 
författaren utformat påstående nummer elva: ” Jag anser att det är föräldrarnas uppgift att 
lära barn om vad som är rätt och fel” Cirka 95 % av respondenterna instämde med påståen-
det med jämn fördelning mellan instämmer helt och instämmer delvis. Detta bekräftar tidi-
gare forskning angående uppfostrans och familjens roll som förebyggande åtgärd mot 
mobbning.  
  
Tidigare forskning har betonat vikten av hemmiljön och hemsituationen som gör att vissa 
barn utvecklar ett aggressivt beteende mot andra barn. Forskarna nämner speciellt att ett 
tryggt anknytnings mönster mellan mamma och barn under första levnadsåren samt använd-
ning av psykiska och fysiska maktorienterade uppfostringsmetoder är bland de viktiga bak-
omliggande orsaker för mobbningen. Även relationen mellan familjmedlemmarna och fram-
för allt de vuxna i familjen har en stor betydelse när det sker många konflikter och slitningar 
i familjen som skapar en otrygg hemmiljö som speglar sig på barnens aggressiva reaktions-
mönster (Olweus 1998, s.30). Författaren utformade ett påstående med ovanstående som 
utgångs punkt för att reda ut om respondenterna har samma uppfattning påståendet lyder så 
här: påstående nummer tolv: ” Jag anser att mobbaren ofta har en svår situation hemma”. 
Tyvärr har respondenterna visat en tydlig oenighet i denna fråga med knappt hälften av re-
spondenter som bejakade med tveksamhet i deras svar. Författaren anser att detta är värt att 
studera vidare varför denna oenighet har tillstått och om förändring i samhället kan ha spelat 
roll i denna opinion ändring.    
 
En hel del studier gjordes för att kartlägga om biologiska faktorer kan spela en roll om vem 
som kan bli mobbare senare i livet. Bland dessa studier är en studie som gjordes av Goleman 
(i Lines, 2008) som konstaterar ett samband mellan den fysiologiska och den emotionella 
statusen som kan leda till ett visst beteende som förbereder barnet till antingen kamp eller 
flykt. Han menade att vissa barn har lätt att visa impulsivitet och aggressivitet speciellt i 
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tidiga stadier innan utveckling av höga kognitiva funktioner (Goleman citerad i Lines 2008, 
s.35-39). 
 
Författaren försökte studera respondenternas inställning till detta faktum genom att utforma 
påstående nummer fjorton: ” Jag anser att mobbaren har ett biologiskt anlag att mobba”. 
Resultatet visade att respondenterna har en negativ inställning till det resultatet som är kon-
staterad av tidigare forskning. Detta speglar behovet av att framföra de nya kunskaper till 
allmänheten så att medvetenhets graden skall höjas. Man skulle också önska vidare forsk-
ning för att klargöra effekten av biologiska anlag.  
 
Man ser tydligt hur stora skillnader som kan finnas i mobbningsomfattning vid olika skolor 
så högt som upp till fyra eller femdubbelt ibland. Detta väckte intresse hos forskarna för att 
studera denna företeelse, och med det hitta förklaring till slutresultatet. Skolpersonalen har 
en viktig roll att bekämpa mobbningen genom att ha välstuderade rutiner, rätt inställning och 
beteende mot barnen i skolan (Olweus 1998, s.8&35). Eftersom jag anser att ett sådant fe-
nomen är viktigt att studera utformades påstående nummer femton: ” Jag anser att det är 
skolans ansvar att bekämpa mobbningen”. Här visar resultatet en ganska stor majoritet av 
respondenterna varit positivt inställda till påståendet med svarsfrekvens på 97 % med tyngd-
punkten mot stämmer helt. Jag känner belåtenhet om att respondenterna visar medvetenhet 
och engagemang om att ta sina ansvar i framtiden när de är verksamma som lärare i våra 
skolor.  
 
Varje dag blir barnen översvämmade med olika budskap från massmedia och en hel del av 
det bär på aggressivt och känslorubbat innehåll som påverkar barnens beteende. Vissa barn 
kan förlora förmågan att visa en medkänsla till omgivningen och med det hamna i aggressi-
vitet. Detta var ett slutresultat av en internationell studie som skulle lyfta upp detta problem 
som anses vara ha spridit sig över hela världen (Olweus 1998, s.34). Författaren tyckte att 
problemet är mycket centralt och kan påverkas av alla som jobbar på fältet därför ville stu-
dera medvetenheten om problemet mellan respondenterna. I påstående nummer sexton: ” 
Jag anser att massmedia med olika våldsprogram till en viss del har ökat mobbningen” har 
svaret tyvärr varit mycket blygsamt med drygt över hälften av respondenterna som visat 
svagt samtycke med påståendet. Även här anses det vara mycket viktigt att alla organisatio-
ner som jobbar mot mobbnings problematiken måste rikta en strålkastare mot problemet för 
att låta massmedia ta sitt ansvar och inte spela en förstöringsroll i samhället.  
     
Utveckling av kriminellt beteende och aggressivitet har alltid varit av allmänt intresse att 
studera både från myndigheternas och från akademiska världens sida. Man har kunnat se ett 
starkt samband mellan utveckling av ett antisocialt beteende hos personer som varit på något 
vis mobbare i deras tidiga utvecklings stadier.  Man har även sett att dessa personer har lätta-
re att hamna i missbruk senare i livet. Olweus konstaterade att mobbarna löper en mycket 
högre risk (ungefär fyrdubbelt) att hamna i kriminalitet än kontroll gruppen (Olweus 1998, 
s.26). Författaren utformade påstående nummer sjutton: ” Jag anser att pojkar som mobbar i 
skolåren löper högre risk för kriminalitet och alkoholmissbruk, än andra pojkar” för att 
studera detta fenomen. Respondenterna här har inte kunnat själva se sambandet då endast 
drygt 40 % har visat svagt samtycke medan resten ansåg inte det. Författaren anser att Ol-
weus har stark grund till påståendet och därför skulle det vara intressant att förstå varför 
respondenterna visade här olika åsikter.  
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Jag har försökt att hitta sambandet mellan de eventuella bakomliggande faktorer som var 
väldokumenterade i litteraturen, men tyvärr på grund av oenigheter mellan respondenterna. 
Det har inte kunnat visa genomslag och Pearsons korrelation har inte givit något signifikant 
samband mellan påståendena. Jag har funderingar om detta skulle kunna ha berott på fel 
formulering i påståendena.    
 
Metoder som lärarstudenterna anser kunna upptäcka mobb-
ningssituationen  
Det har varit välkänt sedan tidigare att mobbning kan identifieras lättare om man med jämna 
mellanrum låta eleverna fylla i en enkätformulär som är speciellt designat för denna anled-
ning. Förutsättningen att formulären skall vara lätt att förstå av alla elever med hänsynsta-
gande till elever med särskilda behov (Sharp 1996, s.18). Författaren utformade påstående 
nummer arton: ” Jag anser man kan upptäcka mobbningens omfattning med hjälp av enkä-
ter” för att studera respondenternas åsikter om användning av en sådan metod och svaret var 
omkring hälften instämde med påståendet och resten valde olika andra alternativ.  
 
En annan välkänd metod för att upptäcka mobbningen är genom att göra intervjuer med ele-
ver. En fördel med denna metod att läraren kan ställa följd frågor till eleverna för att kunna 
få innehållsrika svar om mobbningens natur och dess omfattning i varje enskilt fall. Här kan 
instrumentet anpassas enligt elevens behov. Det finns även grupp intervjuer som kan ge en 
klar fördel att alla i gruppen kan få ta del av kunskaper om mobbnings påverkan på de utsat-
ta offren (Sharp 1996, s.26). Författaren formulerade ett påstående för att studera responden-
ternas åsikter om effektiviteten av denna metod. I påstående nummer nitton: ”Jag  anser att 
man kan upptäcka mobbningens omfattning med hjälp av intervjuer”. Svaret här har visat en 
liten majoritet av respondenter som håller med påståendet med spridning av resterande i 
gruppen mellan olika svarsalternativ. Författaren skulle propagera om användning av sådana 
framtida metoder i våra skolor för att vi skall jobba förebyggande mot mobbningen i framti-
den.  
 
En sista metod som också anses vara effektiv i mobbnings bekämpning är att tillämpa det 
som kallas individuella aktiviteter. Det vill säga efter att upptäcka de enskilda elever som 
varit offer för mobbning skall pedagogen/samhället försöka konstruera hjälpmedel, som är 
anpassbara till den enskildes behov. På detta viset kan de vara både mer effektiva att upp-
täcka, bekämpa och förebygga att sådana händelser skall upprepas i framtiden. En nackdel 
med en sådan insats är att den inte kan tillämpas i stora skalor (Sharp 1996, s.28). I sista 
påståendet nummer tjugo: ” Jag anser att man kan upptäcka mobbningens omfattning med 
hjälp av individuella elevaktiviteter” har författaren avsikt att studera om respondenterna 
känner till och håller med om detta kan vara en effektiv metod i mobbnings upptäckande. 
Resultatet visade att ungefär två tredjedelar av respondenterna visade samtycke och detta 
anses vara ett starkt medgivande till tidigare forskning.   
 
Författaren försökte se om det skulle finnas ett samband mellan de utformade påståendena 
avseende hur man upptäcker mobbning och fann att sambandet fanns och varierade mellan 
att vara mellan starkt positivt eller svagt starkt positivt mellan alla tre påståendena. Detta 
anses vara signifikant och intressant att studeras vidare eller testas med andra statistiska tes-
ter som kan öppna nya dörrar och möjligheter att dra andra nya slutsatser ifrån den samlade 
rådata.   
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Slutsatser 
Bland de viktigaste slutsatser som kan dras farm från denna föreliggande studie är: 
Definitionen av mobbning behöver uppdateras. En sammanfattning om vad ordet innebär 
eftersom ordet mobbning har genom åren haft flera betydelser bland annat verbal mobbning, 
fysisk mobbning och psykisk mobbning. Vissa begrepp som tidigare har stått som en själv-
klar del av mobbning  behöver tas bort, medan en del andra nya behöver inkluderas med 
anledning av att samhället förändras hela tiden. Det är upp till forskarna att fånga de nya 
förändringar. Det har även upptäckts under studiens gång att nya ord/begrepp kommer att 
dyka upp successivt. Det krävs av oss alla, föräldrar som pedagoger att söka nya kunskaper 
om mobbningen hela tiden. 
  
Det har förekommit att ett stort behov finns att sprida kunskap om mobbning, speciellt bland 
berörda människor på fältet. Bland annat lärare eller till och med bland människor som 
kommer att beröras i framtiden som lärarstudenter. Respondenterna har uttrycket stort behov 
av fortsatt forskning i ämnet, för att komma med lösningar eftersom de anser att frågan är 
mycket svår och tydliga svar skall behövas.       
 
Det finns ett stort behov att tydliggöra och reda ut om det finns egenskaper som känneteck-
nar en mobbare och i så fall vilka dessa är? Eftersom en tydlig splittring inom gruppen har 
uppstått är det av värde att beskriva hela fenomenet med dagens nya framtagna kunskaper. 
Behov av att studera mobbare närmare, för att kunna först hjälpa mobbare och med förhopp-
ning att kunna sedan förebygga mobbning.   
 
En splittring har även märkts vad gäller bakomliggande faktorer, som betyder att informa-
tions  brist kan föreligga allmänt i samhället och även inom fältet. Därför insatser ifrån be-
rörda myndigheter på ena sidan och ifrån berörda samhällsorganisationer på andra sidan som 
skulle belysa problemet från alla aspekter. Bland annat alla möjliga bakomliggande faktorer 
som tryggar upp och ger näring till mobbning om vi skall någon gång lyckas förebygga 
mobbning.  
 
Det har uppstått enighet i gruppen om olika interventions metoder för att upptäcka mobb-
ning som anses vara mycket positivt. Det upplyser att efterfrågan för sådana välstuderade 
metoder är stor bland alla som jobbar med barn, och hanterar mobbning på daglig basis. 
Fortsatt forskning för att finslipa och förbättra sådana metoder kan vara avgörande i be-
kämpnings och förebyggande arbete av mobbning i framtiden.  
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Kritik och framtidsforskning 
Jag har genomgått kursen för ett tag sedan och när det blev dags att genomföra studien fanns 
det få möjligheter att kunna samarbeta med någon annan att skriva studien. Författaren valde 
att jobba ensam och detta har visat en nackdel då man inte har någon att diskutera eller bolla 
tankar med. Detta är inte omöjligt men känns ändå monotont och tungt. Den enda fördelen 
att man har stor marginal av frihet att kunna skriva vad man vill och när man vill.  
 
Det har inte kunnat forska mer om lärarstudenters bakgrund som kan innebära stora skillna-
der beroende på vad de har med sig av tidigare erfarenheter och kunskaper speciellt med 
tanke på åldersspridning inom gruppen. Man skulle ha kunnat utforma en sådan sakfråga 
och detta vill författaren påpeka inför framtidsforskning inom ämnet.  
 
Jag har tyvärr inte lyckats att få en jämnfördelad grupp mellan könen (gruppen bestod av 
111 kvinnor och endast 4 män) därför har man valt att utesluta köns aspekt i synen på 
mobbnings problematik och detta skulle vara intressant att ta hänsyn till i framtidsforskning.  
 
I föreliggande studie har jag förbisett de nya former av mobbning som ökar drastiskt nuför-
tiden och med det menar man mobbning via SMS, Internet och så vidare. Speciellt att det 
saknas tidigare forskning om samt att lärarna inte hänger med den snabba utveckling i den 
här branschen som gör det nästan omöjligt att kunna bekämpa på ett adekvat sätt.       
 
Jag tycker att det skulle vara intressant med interkulturella studier det vill säga att ta hänsyn 
till kulturella skillnader mellan olika samhällen, ifall detta har betydelse för förståelse av 
mobbningen och dessutom om det skulle finnas olika interventions metoder beroende på den 
befintliga kulturen.  
 
I föregående litteratur har det framkommit att mobbare som använder sig av fysisk mobb-
ning löper större risk att hamna i djupare kriminalitet i framtiden. Vilka bevis detta grundar 
sig på är dock otydligt och longitudinella studier skulle därför vara intressanta för att se den 
långvariga konsekvensen av mobbning. 
 
Att välja enkät metoden hindrar möjligheten att kunna justera frågorna eller ställa följdfrå-
gor för att kunna förstå hur respondenterna egentligen tänker. Författaren tycker att det skul-
le vara värdefullt att kunna komplettera denna studie med intervjuer för att täcka båda delar-
na.    
 
Jag anser att det skulle vara av värde att göra en riktig pilotstudie för att säkerställa frågor-
nas reliabilitet och undersökningens validitet borde ha gjorts innan man samlade in enkäter. 
 
I inledningen nämndes det vilka verksamma organisationer finns här i Sverige för att stötta 
utsatta elever som BRIS och Friends. Samarbete mellan skolan och dessa organisationer kan 
förbättras för att lindra de svåra skador som mobbning kan orsaka senare i livet. Därför skul-
le det vara av värde att sådana organisationer gör sig själva hörda och sedda och förhopp-
ningsvis flera liknande organisationer kan etablera sig för att befrämja bättre skolmiljö.        
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Bilaga 1                          Enkäten 
Tack för att du har valt att delta i denna undersökning 

Hej. Jag är student vid Högskolan i Borås och skall genomföra en kandidatexamen i Pedagogik. Jag hoppas på 
ert deltagande i undersökningen. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur lärarstudenter definierar 
skolmobbning, och hur en ”mobbare” kännetecknas av lärarstudenter. Ytterligare ett syfte är att studera hur 
lärarstudenter uppfattar bakomliggande orsaker till skolmobbning och hur dessa kan upptäckas. Förutom detta 
syftar undersökningen till att belysa eventuella skillnader i de ovannämnda frågeställningarna i relation till män 
och kvinnor samt ålder. För att uppfylla undersökningens syfte har jag formulerat en enkät som ska besvaras 
anonymt. Enkäten består av olika påståenden och den tar max 5 minuter att besvara. Din medverkan är helt 
frivillig och kan avslutas när som helst. Resultatet från denna undersökning kommer att finnas tillgängligt på 
Högskolans bibliotek från höstterminen 2009. Har du funderingar eller frågor om denna undersökning kontakta 
mig gärna på följande e-postadress: zaynab.hussain@student.hv.se. 

Tack på förhand för ditt deltagande! 
Vänliga hälsningar Zaynab Hussain. 

 
1) a- Jag är        Kvinna        Man      b- Jag är född 19………… 
2) Nedan följer olika påstående om ämnet mobbning, som jag hoppas du vill reflektera kring och bedö-
ma. Ringa in det alternativ som du anser mest passande. 
1- Jag anser att all fysisk kränkning t.ex. spark, knuff och slag mot en elev är mobbning.    

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
2- Jag anser att alla verbala kränkningar t.ex. skällsord, rykten och öknamn mot en elev är mobbning. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
3- Jag anser att beteende som att himla med ögonen, sucka och vända ryggen mot någon, också kan 
vara en typ mobbning. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
4- Jag anser att indirekt (psykisk/tystmobbning) är svårt att upptäcka. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
5- Jag anser att en mobbningssituation är när två fysiskt eller psykiskt jämnstarka personer konfronterar var-
andra. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
6- Jag anser att mobbaren har dåligt självförtroende. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
7- Jag anser att mobbaren har bra självförtroende. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
8- Jag anser att mobbaren vill bestämma över andra. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

9- Jag anser att mobbaren är avundsjuk på andra. 
Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
10- Jag anser att mobbaren är påverkad av andra (grupptryck). 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
11- Jag anser att det är föräldrarnas uppgift att lära barn om vad som är rätt och fel.  

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 



 
 

35

12- Jag anser att mobbaren ofta har en svår situation hemma.  
Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
13- Jag anser att mobbaren ofta har själv varit mobbad. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
14- Jag anser att mobbaren har ett biologiskt anlag att mobba. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
15- Jag anser att det är skolans ansvar att bekämpa mobbningen. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
16- Jag anser att massmedia med olika våldsprogram till en viss del har ökat mobbningen. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
17- Jag anser att pojkar som mobbar i skolåren löper högre risk för kriminalitet och alkoholmissbruk, än andra 
pojkar.   

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
18- Jag anser man kan upptäcka mobbningens omfattning med hjälp av enkäter.  

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
19- Jag anser att man kan upptäcka mobbningens omfattning med hjälp av intervjuer.  

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
20- Jag anser att man kan upptäcka mobbningens omfattning med hjälp av individuella elevaktiviteter. 

Stämmer Stämmer Varken Stämmer Stämmer 
   helt    delvis    eller    dåligt   inte alls 

 
Har du övriga synpunkter eller kommentarer om denna undersökning, skriv dem gärna på följande 
rader:

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 

1. Hur definierar lärarstudenter begreppet skolmobbning? 
• 1. Fysisk mobbning 
• 2. Verbal mobbning 
• 3. Flickor mobbning svårare  
• 4. Psykisk mobbning 
• 5. Två elever av samma fysiskt och psykisk styrka  
 

2. Vad utmärker en mobbare?   
• 6. Dåligt självförtroende 
• 7. Bra självförtroende  
• 8. Makt 
• 9. Avundsjuka 
• 10. Grupptryck 
• 13. Har varit själv mobbad 

 
3. Vilka bakomliggande faktorer anser lärarstudenterna ligger för mobbning?  

• 11. Uppfostran 
• 12. Sociala 
• 14. Biologiska 
• 15. Skolan 
• 16. Massmedia 
• 17. Kriminalitet och alkoholmissbruk  

 
4. Hur kan man upptäcka mobbningen? 

• 18. Enkät 
• 19. Intervjuer 
• 20. Individuella elevaktiviteter 
 

 
 


