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Inledning 
 

”Det började när vi kom till högstadieskolan, med en massa äldre elever och nya 

lärare. Jag tror att klassen, som var stökig redan under låg- och mellanstadiet, 

behövde hitta en syndabock. Någon att skylla allt det jobbiga på. Stämningen blev 

dålig och det bildades olika grupper. En del sa att jag var lite konstig. De gick på mig 

när jag gjorde eller sa något. Sen blev det värre och värre. Jag tror att det var för att 

jag inte sa ifrån. Som tonåring tar man snabbt på sig skulden själv och tänker att om 

jag bara blir som dom andra, så ordnar det sig nog. Man berättar inget: ”Det här ska 

jag fixa på egen hand”. När jag började säga ifrån var det för sent. Det var så många 

som var emot mig. Plötsligt hade klassen någonting att prata om, skratta åt, enas 

kring. Så det blev lite bättre stämning. Det tyckte min klasslärare också. Men ingen 

såg att jag stod utanför. Jag upplevde att hela klassen var emot mig. Det var fem 

tjejer som ledde trakasserierna. Och kanske två-tre killar också. Resten var den stora, 

grymma tystnaden. Det var inte för att jag var lång. Vi var flera i klassen. Och många 

hade glasögon. Och vi kom från olika områden. Vissa hade föräldrar som var 

akademiker, som jag. Om jag sa någonting skrattade de. Jag försökte berätta något 

för att folk skulle lyssna. Det funkade inte. Och försökte jag berätta något annat så 

funkade det inte heller. De tyckte att jag gick konstigt och hade fula kläder. Jag 

prövade att gå på olika sätt. Försökte ändra min gångstil. Lite omedvetet medvetet. 

Jag ställde mig inte framför spegeln utan sträckte på mig och försökte gå lite så 

där… 

Jag var orolig för att gå till matsalen och fick ofta sitta ensam. Eller så satte jag mig i 

ett hörn. Vi hade inte bestämda platser, men det hade varit bättre. I min dagbok kan 

jag se hur dåligt jag mådde, hur ledsen jag var, hur ensam jag var och hur jag drömde 

om att ha en kompis och få någon att vara med. Jag skrev nästan bara samma sak: 

”Varför gör de så?”, ”Varför blir det så?”.1 

 

Det är inte ovanligt med mobbning i skolan idag, många känner sig drabbade.2 På 

1980-talet genomfördes undersökningar i Sverige och Norge som visade att 15 procent 

av grundskoleeleverna regelbundet varit inblandade i mobbning, antingen som mobbare 

eller som mobboffer. Forskare har sett flera tecken på att mobbningen i dagens skolor är 

mer utbredd och har antagit än mer allvarliga former sedan dess, något som tyder på att 

mobbning är ett problem i den svenska grundskolan.3 

                                                 
1 Lärarförbundet, (Nr. 3 2004) Pedagogiska magasinet, s. 10-12. 
2 Fors, Zelma (1993) Obalans i makt-fallstudier av barnmobbning, s. 21. 
3 Olweus, Dan (1991) Mobbning i skolan-Vad vi vet och vad vi kan göra, s. 8-9. 
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Sett ur ett internationellt perspektiv visar undersökningar från länder som England, 

Finland, USA och Kanada att förekomsten av mobbning är likvärdig eller till och med 

högre än i Skandinavien.4 Därför är det oerhört viktigt att bedriva ett aktivt och 

målinriktat arbete mot mobbning. 

 

Min inställning till lärares arbete mot mobbning är att det är skillnad mellan att vilja 

och att kunna i frågan. Med detta menar jag att många lärare säkerligen har en vilja att 

göra sitt yttersta för att förhindra att elever blir mobbade. Jag tror dock att en tung 

arbetsbelastning kan göra att detta viktiga ämne inte uppmärksammas i den utsträckning 

det borde. Samtidigt förväntar sig många elever och föräldrar att skolan ska lösa 

mobbningsproblemen, vilket skapar en ökad press på lärarna. Mot bakgrund av dessa 

tankar bestämde jag mig för att genomföra en intervjustudie om vad lärare anser att de 

kan göra för att motverka mobbning. 

                                                 
4 Olweus (1991) s. 8-9. 
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Problemformulering 
Det primära i denna uppsats är att diskutera vad lärare anser att de kan göra för att 

motverka mobbning i skolan. För att söka svaret på detta var det relevant att utforska 

hur man förhåller sig till mobbning inom forskningen. Detta görs genom att presentera 

ett antal antimobbningsmodeller och idéer som syftar till att förebygga och hantera 

mobbningsproblem. 

 

Nästa fråga fokuserar på var lärarnas gräns för mobbning egentligen går. Jag anser att 

denna fråga är viktig att belysa, eftersom mobbning är ett relativt tvetydigt begrepp. 

Genom att ge en bild av var lärarnas gräns för mobbning går var det möjligt att ställa 

olika antimobbningsmodeller i relation till lärarnas upplevelser av mobbning, något 

som skapade en koppling mellan forskningen och dess verkningsgrad i skolan. 

Ytterligare en avsikt med detta var att få en inblick i lärarnas kompetens beträffande 

mobbning och konflikthantering. Mot bakgrund av ovanstående argument var det 

viktigt att se om det, inom forskningen, finns stöd för lärarnas uppfattningar om 

mobbning. Så småningom kommer jag även in på vilka resurser lärarna har för att 

bedriva ett effektivt antimobbningsarbete? 

 

Den mest centrala frågan i undersökningen består av att diskutera lärarnas tankar och 

idéer kring att motverka mobbning. Detta är oerhört viktigt att belysa eftersom 

mobbning är ett stort problem i dagens skola. Många elever mår dåligt samtidigt som 

alltfler blir föremål för mobbning.5 Skolan har dessutom ett stort ansvar när det gäller 

att motverka mobbning.6 

                                                 
5 Olweus, (1991) s. 9. 
6 Skolverket (1999) Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
1994, s. 5 ff. 
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Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att diskutera vad lärare anser att de kan göra för att motverka 

mobbning i skolan. 

 

Följande frågor ligger till grund för uppsatsen: 

 

-Vilka teoretiska modeller och idéer finns det i syfte att förebygga och hantera 

mobbning? Vad har lärarna för teoretisk medvetenhet om mobbning? 

 

-Var går lärarnas gräns för vad som ska betraktas som mobbning? Finns det stöd 

i litteraturen för lärarnas uppfattningar om mobbning? 

 

-Vilka resurser har lärarna för att bedriva antimobbningsarbete? 

 

-Vad anser lärarna att de kan göra för att motverka mobbning? 
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Disposition  
I nästa avsnitt presenteras hur mobbning beskrivs i litteraturen. Vidare introduceras 

lärarutbildningens och grundskolans ansvar kring mobbning samt värdegrundens och 

människovärdets roller i sammanhanget. 

 

Därefter presenteras teori, följt av metod och avsnittet förebyggande och motverkande 

arbete mot mobbning. 

 

I avsnittet intervjuer presenteras resultaten från undersökningen. Detta avsnitt efterföljs 

av en analys. I anslutning till analysen för jag en diskussion som relaterar till 

undersökningens resultat. 
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Mobbningsbegreppet 
Vad betyder egentligen ordet mobbning? Begreppet definieras på olika sätt i 

litteraturen, vilket gör att en entydig definition tycks vara svår att använda. Gunilla O 

Björk har, med hänvisning till sociologen Hans-Edvard Roos, beskrivit begreppet på 

följande sätt: ”Att mobba betyder att pöbla, anfalla, angripa eller bråka i gäng eller 

grupper.”7 Gunnar Höistads definition lyder: Mobbning är ”När en eller flera personer 

upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, 

aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning.”8 Anatol Pikas skriver att: 

”Mobbning är gruppvåld” och framhåller att detta är den mest hållbara definitionen av 

mobbningsbegreppet.9 Karl Ljungström beskriver mobbning på detta sätt: ”Mobbning 

innebär att en eller vanligen flera elever systematiskt under en viss tid trakasserar en 

annan elev. Trakasserierna sker alltså vid upprepade tillfällen, oftast dagligen.” 10 

Vidare skriver Ljungström att enstaka trakasserier inte går att likställa med mobbning.11 

Inom svensk forskning är Dan Olweus definition väl använd därför att han är den 

person som forskat under längst tid i ämnet. Olweus definition lyder: ”En person är 

mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för 

negativa handlingar från en eller flera personer.” Negativa handlingar är när en person 

tillfogar någon annan skada, antingen fysiskt eller verbalt.12  

Definitionerna av mobbning är alltså många och vilken av dem som är mest gångbar 

eller passande är svårt att säga. Det mest centrala torde vara att finna olika vägar att 

hantera problematiken kring mobbning samt att vara väl förberedd att hantera 

mobbningssituationer när de uppstår, i synnerhet i rollen som lärare och pedagog. 

                                                 
7 Björk, O. Gunilla (1999) Mobbning-en fråga om makt, s. 14. 
8 Höistad, Gunnar (2001) Mobbning och människovärde, s. 73. 
9 Pikas, Anatol (1989) Så stoppar vi mobbning i skolan. s 23. 
10 Ljungström, Karl (1996) Mobbing i skolan-ett kompendium om mobbing samt om 
mobbningsbehandling enligt Farstametoden, s. 5. 
11 Ljungström (1996) s. 5. 
12 Olweus (1991) s. 4. 
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Lärarutbildningens ansvar 
Eftersom mobbning är ett allvarligt problem i skolan borde lärarutbildningen ge 

kunskaper för att hantera dess problematik. I högskoleförordningen står det att en 

lärarstudent ska ha ”sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi 

och metodik som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är inriktad  

mot och lösa normala elevvårdsproblem i skolan.”13 
 

 

Vad står det i Lpo 94? 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet från 

1994 står det bland annat att ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”14 

Det framgår även att ”…Ingen skall i skolan utsättas för mobbning…”. 15 Här beskrivs 

även lärarens ansvar då ”läraren skall uppmärksamma och i samråd med övrig 

skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 

kränkande behandling,”.16 Ytterligare ett citat från läroplanen från 1994 lyder att rektors 

ansvar består av att ”upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans 

handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, 

såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda,”.17 Flera punkter i 

läroplanen syftar alltså till att motverka mobbning. Därför finns det anledning att 

diskutera detta ytterligare. 

 

 

Värdegrundens och människovärdets roll 
Kennert Orlenius skriver om värdegrundens roll i relation till läraryrket att lärares 

yrkesetik är en del av värdegrundsarbetet. Vidare betonar han att värdegrunden anger 
                                                 
13 Handlingsplan för grundskollärarutbildning (2000) 2004-08-25, 
https://infoweb.unit.liu.se/ituf/gru/utbildningsplaner/utbpl00.html. 
14 Skolverket (1999) s. 5. 
15 Skolverket (1999) s. 5. 
16 Skolverket (1999) s. 11. 
17 Skolverket (1999) s. 19. 
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vissa riktlinjer för vad som är acceptabelt beteende eller ej18. Detta är centralt i bland 

annat mobbningssituationer. Enligt Orlenius är arbetet mot mobbning likställt med att 

kämpa aktivt för människans värde och okränkbarhet. Vidare framhåller Orlenius 

vikten av att läraren inte undervärderar den mobbade elevens värde och tillåter 

mobbaren att ta detta i besittning. Han betonar särskilt att läraren ska ta ställning mot 

fenomenet mobbning utan att ha invändningar mot personen som mobbar. 19 Det gäller 

med andra ord att kunna skilja mellan sak och person. 

                                                 
18 Orlenius, Kennert (2001) Värdegrunden-finns den?, s. 140. 
19 Orlenius (2001) s. 163 ff.  
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Teori 
Mobbning som forskningsområde är förhållandevis nytt i Sverige, åtminstone när det 

gäller mobbning som ett socialt mänskligt fenomen.20 Runt 1970-talet introducerade 

läkaren Peter-Paul Heinemann ordet mobbning i svenska medier, något som bidrog till 

ett ökat samhällsintresse för dess problematik och förekomst. 1972 gav han ut boken 

Mobbning. Gruppvåld bland barn och vuxna, där han på ett mycket starkt och ingående 

sätt beskriver ett flertal mobbningsfall direkt tagna ur det verkliga livet. Detta bidrog till 

att det allmänna intresset för mobbning ökade, både inom och utanför Skandinaviens 

gränser.21 

 

Två forskare som ofta nämns i samband med skolmobbning är Dan Olweus och Anatol 

Pikas. Något som var karakteristiskt, för i synnerhet Olweus forskning på 1970-talet, 

var att den fokuserade på mobbningens förekomst, specifika personlighetsdrag hos 

mobbaren och den som blev mobbad samt mätbara faktorer som skolans storlek och 

klassammansättningar. Zelma Fors skriver, med hänvisning till Olweus, att 

forskningsresultaten visade att fler pojkar än flickor mobbade och att 

mobbningsfrekvensen var högst i de lägre klasserna. Så småningom visade forskningen 

att mobbning med största säkerhet förekom och var ett problem.22 

 

Karl Ljungström, lärare sedan 17 år tillbaka och numera även författare, är känd för att 

ha utvecklat den så kallade Farstametoden. Något som är unikt för Ljungström är att 

han framhåller behandlingsteamets roll vid antimobbningsarbete. Han betonar vikten av 

att teamet går varsamt fram när ett mobbningsfall upptäckts och att man omedelbart ska 

samla in nödvändig information för att klara upp situationen. Det kan exempelvis 

handla om att kartlägga vad som hänt? Hur länge har det pågått? Vilka elever är 

inblandade?23 

 

Gunnar Höistad har mångårig erfarenhet av läraryrket. Han är flitigt anlitad som 

föreläsare i ämnet mobbning och är numera även utbildare inom ämnesområdet.  
                                                 
20 Björk (1999) s. 20. 
21 Heinemann, Peter-Paul, (1972) Mobbning-Gruppvåld bland barn och vuxna, s. 84. Se även Pikas 
(1989) s. 23. 
22 Fors (1993) s. 21. 
23 Ljungström (1996) s. 17-19. 
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I boken Mobbning och Människovärde beskriver Höistad flera aspekter kring mobbning 

som fenomen. Han skriver bland annat om de ofta svåråtkomliga drivkrafterna bakom 

mobbning, hur exempelvis läraren kan hantera mobbning på ett bra sätt, vad denne kan 

göra för att sätta stopp för det samt hur läraren kan upptäcka och förebygga 

mobbning.24 Han menar att det kanske viktigaste inslaget när det gäller att motverka 

mobbning är att läraren erinrar sig själv i sina relationer till medarbetare och elever.25 

Höistad poängterar att det är av stor vikt att lära känna människan bakom pedagogen för 

att komma åt mobbningen, det vill säga att pedagogen lär känna sig själv.26 

 

Zelma Fors är psykolog och har arbetat med barn och ungdomar i närmare 30 år. 

Numera är hon verksam som forskare vid Göteborgs universitet och har skrivit en 

avhandling där hon utgår från Olweus forskning. Hon har genomfört ett antal fallstudier 

kring olika mobbningsfall. Detta innebär att hon satt sig in i olika mobbningsfall och 

studerat dem. I fallen studerar hon vad som är utmärkande i relationen mellan mobbaren 

och den som blir mobbad, vilka identiteter parterna har i enskilda mobbningsfall samt 

vilka faktorer som påbörjar eller förändrar mobbningsrelationerna. De faktorer hon 

fokuserar på är maktrelationerna mellan barn och vuxna, kriser hos mobbaren och den 

som blir mobbad samt förnekande som innebär att barnens föräldrar vägrar att medge 

att just deras barn mobbar. De två sista faktorerna är bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen där effekten av antimobbningsarbetet ska äga rum.27 

 

1999 genomförde Skolverket en nationell kvalitetsgranskning på begäran av regeringen. 

Den gick ut på att granska det arbete som fördes mot mobbning och andra former av 

kränkande behandling. De personer som genomförde granskningen bestod av lärare och 

skolledare från olika kommuner, där sammanlagt 83 skolor deltog. Den visade att 

mobbning var ett problem i den svenska skolan men att det är svårt att få en uppfattning 

om förekomsten av fenomenet. Problemen gällande kränkande behandling visade sig 

anta mer allvarliga former beträffande fysiska skador ju högre upp i grundskolans år 

man kommer. Mobbningsfrekvensen var dock fortfarande högst i de lägre årskurserna. 

                                                 
24 Höistad (2001). 
25 Höistad (2001) s. 140. 
26 Höistad (2001) s. 140. 
27 Fors (1993) s. 29 ff. Se även Björk (1999) s. 27. 
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De flesta av skolorna hade en handlingsplan mot mobbning, men det fanns stora 

skillnader i hur de användes. Ytterligare ett resultat visade att socialpedagogisk 

kompetens, det vill säga kunskaper om bland annat konflikthantering, var en bristvara i 

skolan.28 

                                                 
28 Nationell handlingsplan (1999) Dnr 99:208, http://www.skolverket.se/pdf/uinsp.pdf, 2004-09-04. 
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Metod 
 

 

Empiriskt material 
Det empiriska material som undersökningen grundar sig på består av intervjuer. Det 

handlar alltså om en kvalitativ undersökning, vilket innebär, enligt Jan Trost, att man 

försöker förstå människors sätt att tänka eller agera. Vidare skriver Trost att en 

kvalitativ studie lämpar sig väl när man är intresserad av att särskilja eller urskilja 

specifika handlingsmönster hos personer.29 I syfte att göra texten mer läsvänlig samt av 

etiska skäl har lärarna i undersökningen fått fiktiva namn. Av forskningsetiska skäl 

kommer varken skolan eller kommunen att anges med namn i uppsatsen.30 Intervjuerna 

genomfördes på en högstadieskola i en större svensk kommun. 

 

 

Intervjuer 
Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en lärare som var yrkesverksam i 

de högre årskurserna. Detta bidrog till att jag fick en klarare föreställning om vilka 

frågor som behövde tydliggöras, framförallt visade det sig vara nödvändigt att framhålla 

lärarperspektivet mer i några frågor. Med hjälp av pilotintervjun fick jag även en bild av 

vilka frågor som jag skulle fokusera mest på vid de kommande intervjuerna. Därefter 

besökte jag den skola där undersökningen skulle äga rum, i syfte att presentera min 

studie och delge informanterna nödvändig information inför de stundande intervjuerna. 

Detta handlade bland annat om informanternas skydd som individer, vilket behandlas i 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Detta är fyra 

grundläggande huvudkrav på forskning som antogs av 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990. Här beskrivs bland 

annat forskningsetiska regler för informationskrav, informanternas samtycke, rätten att 

få vara anonym med mera.31 

 
                                                 
29 Trost, Jan (1997) Kvalitativa intervjuer, s. 13. 
30 www.codex.uu.se, 2004-12-05. 
31 http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0, 2004-12-06. 
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I nästa steg transkriberades intervjuerna, dock inte i ordagrann form. Jag valde istället, 

att i berättande form, återge andemeningen från lärarnas svar. Jag använde bandspelare 

vid samtliga intervjutillfällen, detta i syfte att kunna återge informanternas svar på ett 

berättigat sätt. Varje intervju tog cirka 25 minuter att genomföra.  

 

Frågorna vid intervjuerna i undersökningen hade en låg standardiseringsgrad, vilket 

enligt Jan Trost innebär, att frågornas ordningsföljd kan bestämmas av informanten, det 

vill säga den person som blir intervjuad. Eventuella följdfrågor formulerades beroende 

på föregående svar. Valet av en låg standardiseringsgrad gav mig frihet att anpassa och 

variera språkbruket från person till person. Likaså blev variationsmöjligheterna stora, 

både beträffande plats för intervjun och för dess utförande.32 Jag vill dock påpeka att de 

övergripande intervjufrågorna var de samma vid samtliga intervjutillfällen. 

 

Intervjuerna hade även en låg grad av strukturering, något som enligt Trost innebär att 

svarsalternativen är öppna för den tillfrågade.33 Frågorna var öppna ur hänseendet att 

informanterna kunde fundera kring vissa delområden inom ämnesområdet mobbning, 

men inte så att de kunde spekulera fritt kring mobbning i största allmänhet. 

Intervjufrågorna formulerades mot bakgrund av uppsatsens frågeställningar. Svaren 

härrör från informanternas erfarenheter av mobbning och förmedlar därmed lärarnas 

syn på fenomenet. 

 

I uppsatsens intervjudel presenteras svaren från de lärarintervjuer som genomfördes på 

den skola där lärarna tjänstgjorde. Först fokuserar jag på varje enskild lärares svar, för 

att därefter gå in och göra en jämförelse mellan samtliga intervjusvar i den efterföljande 

analysen. Intervjufrågorna är strukturerade utifrån uppsatsens frågeställningar, där 

formuleringarna utgör olika kategorier. 

 

 

                                                 
32 Trost (1997) s. 19. 
33 Trost (1997) s. 16. 



Att motverka mobbning i skolan-ett problem sett ur lärarperspektiv. 

  14 
 
 

Urval 
Den empiriska delen av undersökningen är av kvalitativ art och genomfördes på basis 

av sammanlagt åtta lärarintervjuer. Samtliga informanter var verksamma på högstadiet. 

En anledning till att jag valde just åtta intervjuer var att jag antog att deras svar skulle 

resultera i en rimlig informationsmängd i förhållande till uppsatsens tidsram. När det 

gäller urval av informanter har jag tagit hänsyn till att informanterna genomgått en 

lärarutbildning, alternativt att de har viss erfarenhet av läraryrket. Arbetslivserfarenhet 

inom läraryrket eller en adekvat utbildning var alltså viktiga urvalskriterier beträffande 

urvalet av informanter. Jag har således inte beaktat faktorer som kön, ålder, etnisk 

bakgrund med mera. Det primära vid intervjuerna var att få svar på hur informanterna 

tänkte och därefter tolka deras svar. Undersökningen bygger således på en hermeneutisk 

tolkningsmetod. Detta innebär att intervjupersonernas erfarenheter, minnen och 

upplevelser av antimobbningsarbete utgör centrala delar i undersökningen.34 Jag är 

medveten om att det kan anses som en brist att endast en skola är med i undersökningen 

och att den därmed saknar jämförelsepunkter i form av andra skolor. Å andra sidan var 

det i första hand lärarnas enskilda erfarenheter av att motverka mobbning som var det 

centrala i undersökningen och inte uppfattningen på skolan i egenskap av ett kollektiv.  

 

Valet av skola för undersökningens genomförande grundar sig på att jag haft min 

praktik på skolan under min studietid. Detta var även skälet till att undersökningen 

genomfördes på en högstadieskola. Eftersom jag kände till skolan redan på förhand 

kunde jag, på ett smidigt sätt, bestämma tid och plats för genomförandet av 

intervjuerna. Dessutom skulle intervjuerna genomföras i det arbetslag där jag varit 

verksam. Detta hjälpte mig i arbetet med att välja ut möjliga personer som jag skulle 

intervjua, eftersom jag redan kände till några av lärarnas bakgrund i viss mån. En fördel 

med detta var att jag visste ungefär hur länge de varit verksamma inom läraryrket eller 

om de hade någon utbildning, vilket jag tog hänsyn till vid urvalet av informanter. En 

tänkbar nackdel var att informanterna gav svar som de trodde att jag ville höra, istället 

för att ge uttryck för sina verkliga tankar och åsikter i frågorna. På grund av att 

arbetslaget hade utökats med flera personer och därmed omformerats i viss utsträckning 

kände jag ungefär hälften av lärarna inför undersökningen.  

                                                 
34 Thurén, Torsten (1991) Vetenskapsteori för nybörjare, s. 47. 
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Förebyggande och motverkande arbete mot mobbning 
Det finns ett antal metoder att använda sig av som lärare när mobbningssituationer 

uppstår. Dessa har visat sig fungera även i syfte att förebygga mobbning. Några av de 

vanligaste metoderna kommer att presenteras nedan.  

 

 

Olweusmetoden 
Dan Olweus är verksam forskare och professor i psykologi vid universitetet i Bergen. 

Han har ägnat sig åt forskning kring mobbning under de senaste 20 åren och nämns ofta 

som grundaren av mobbning som ett eget forskningsområde. Olweus definition av 

mobbning är den kanske mest spridda sett ur ett globalt perspektiv? Han har blivit något 

av en centralfigur när det gäller barn- och skolmobbning och många länder har följt 

Olweus forskningsupplägg under åren.35 

 

Olweus arbete har utmynnat i ett åtgärdsprogram mot mobbning som han själv 

utarbetat. I detta skriver han bland annat om nödvändigheten att vidta åtgärder på skol-, 

klass- och individnivå för att kunna motverka mobbning på ett effektivt sätt och därmed 

visa ett engagemang mot mobbning. Vidare skriver han att programmet i första hand 

syftar till att skapa en attityd på skolan som i sin tur kan minska mobbningens 

omfattning. Åtgärder på skolnivå kan exempelvis bestå av studiedagar med fokus på 

mobbning, upprättande av ett rastvaktsystem, telefonkontakt med den mobbade elevens 

föräldrar samt sanktioner. Med sanktioner menas någon form av negativ påföljd vid 

mobbning. En annan idé är att införa klassråd där avsikten är att klassen ska föra ett 

naturligt och spontant samtal kring mobbning samt att eleverna genomför gemensamma 

positiva aktiviteter med varandra. På klassnivå är det viktigt att sätta upp gemensamma 

klassregler som tar avstånd från mobbning. Olweus betonar även vikten av att som 

lärare berömma eleverna och därigenom öka deras självkänsla, något som är nog så 

viktigt för att påverka elevernas beteende i positiv riktning.36 

 

                                                 
35 Fors (1993) s. 5. 
36 Olweus (1991) s. 50 ff. 
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På individnivå är det av stor vikt att läraren för enskilda samtal med både mobbaren och 

den elev som blir mobbad och att läraren visar tydligt att mobbning inte accepteras. 

Ytterligare en tänkbar åtgärd, enligt Olweus, är att upprätta samtalsgrupper både för 

mobbaren och den som blir mobbad. Uppstår en situation som verkar omöjlig att 

hantera på ett bra sätt kan det vara nödvändigt att låta den mobbade eleven byta klass 

eller rentav skola. Detta är dock en mycket drastisk åtgärd och Olweus poängterar att en 

sådan kan bli aktuell först när andra metoder har prövats ordentligt.37 

 

 

Gemensamtbekymmer-metoden 
Anatol Pikas är docent i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Uppsala universitet. 

Han har utarbetat Gemensamtbekymmer-metoden som går ut på, att genom samtal, 

medvetandegöra mobbaren om att denne faktiskt mobbar och att den som blir utsatt inte 

mår bra av detta. Ett centralt inslag är även att läraren och eleven ska känna ett 

gemensamt bekymmer vid ett specifikt mobbningsfall. Ett exempel på ett sådant 

bekymmer kan vara den mobbade elevens lidande. Metoden har visat sig vara mycket 

gångbar när det gäller att motverka och hantera mobbningssituationer.38 

 

Pikas skriver att Gemensamtbekymmer-metoden främst handlar om att väcka 

skuldkänslor hos mobbaren, i syfte att förändra beteendet. Detta ska ske genom att 

läraren får mobbaren att inse att denne agerar felaktigt gentemot kamraten. Strategin är 

uppbyggd på tre steg. Först ska en lärare föra enskilda samtal med både mobbaren och 

den som blir mobbad. I nästa steg förs ett samtal enbart med mobbaren i syfte att lägga 

upp en plan för hur den utsatte kan hjälpas. I den tredje fasen träffas båda parterna för 

ett gruppsamtal där mobbaren berättar hur de ska hjälpa den mobbade. Det centrala i 

metoden är att hjälpa eleven att ta ansvar för sitt handlande gentemot sina kamrater. 

Lärarens uppgift består alltså av att förbereda mobbaren och den som blir mobbad för 

att kunna möta varandra och tala om problemen.39 

                                                 
37 Olweus (1991) s. 75 ff. 
38 Pikas (1989) s. 110-111. Se även Myndigheten för skolutveckling (2003) Olikas lika värde-om arbetet 
mot mobbning och kränkande behandling, s.46. 
39 Pikas (1989) s. 114 ff. Se även Myndigheten för skolutveckling (2003) s.46. 
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Han framhåller att de åtgärder som ska vidtas i en mobbningssituation ska ha sin 

utgångspunkt i lärarens och elevskyddsombudens perspektiv av hur mobbningen har 

yttrat sig.40 Pikas tillskriver även diskussioner en betydelsefull roll vid 

antimobbningsarbete.41 

 

Pikas beskriver tre grundroller som läraren kan använda sig utav för att motverka 

mobbning. Den första är rollen som attitydbildare som går ut på att läraren sätter upp ett 

resonemang som strängt tar avstånd från alla former av mobbning. Sedan upprepas 

resonemanget i olika sammanhang så att majoriteten av eleverna enas om att mobbning 

är fel. På detta sätt har läraren skapat en attitydbildning mot mobbning i klassen. 

Resultatet av en sådan är mycket varierande beroende på faktorer som lärarens 

övertygelseförmåga samt elevernas inbördes relationer i klassen. Den andra rollen 

kallas inskridaren och går ut på att läraren hanterar mobbningen i interaktion med 

mobbaren och den som blir mobbad. Om en mobbningssituation uppstår ska läraren 

ingripa omedelbart och tillrättavisa de inblandade. Den tredje rollen går ut på att fostra 

eleverna till ett specifikt beteende. Detta förutsätter att attitydbildningen redan är 

genomförd. Avsikten med detta är att eleverna ska ges möjlighet att praktisera de ideal 

som de lärt sig att de borde leva efter. Vidare skriver Pikas om betydelsen av att läraren 

har en god personlig kontakt med varje elev, något som utgör en viktig del när det 

gäller att förebygga mobbning.42 

 

 

Farstametoden 
Farstametoden är en annan välanvänd metod för att förebygga och motverka mobbning. 

Den presenterades 1986 av läraren Karl Ljungström. Farstametoden bygger på Pikas 

idéer mot mobbning, men skiljer sig från dessa då den utsatte eleven ska utgöra den 

mest betydelsefulla informationskällan vid en mobbningssituation, till förmån för lärare 

och elevskyddsombud.43 

                                                 
40 Myndigheten för skolutveckling (2003) s.46. 
41 Pikas (1989) s. 76. 
42 Pikas (1989) s. 70-71. 
43 Ljungström (1996) s. 49. Se även Myndigheten för skolutveckling (2003) s. 47. 
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Ljungström skriver att problemen kring mobbning ska klaras upp när de uppstår och att 

ansvaret vilar på skolans behandlingsteam att lösa problemen. Teamet ska bestå av två 

till fem personer där bland annat lärare och fritidspersonal ingår. Vidare skriver 

Ljungström att frågan om vilka som skall ingå i teamet bör grunda sig mer på personlig 

lämplighet än på personens yrkestitel.44  

 

I ett första steg förs ett samtal med den som blivit utpekad som mobboffer. Syftet med 

samtalet är att kartlägga vem mobbaren är, hur mobbningen yttrar sig, var, när och hur 

den äger rum samt hur lång tid mobbningen har pågått? När detta är gjort är det dags att 

föra samtal med mobbaren. Under samtalen ska minst två medlemmar från 

mobbningsteamet närvara, varav en ska inta en tyst och passiv roll. Meningen är att 

teamets medlemmar ska få mobbaren att samarbeta. Efter ytterligare ett par veckor förs 

uppföljande samtal för att kontrollera om det skett någon förändring. Det är först i detta 

skede som mobbarens föräldrar informeras. Den mobbade elevens föräldrar informeras 

i regel redan i ett tidigt skede.45 Ljungström betonar även att mobbning kan ske både 

verbalt och fysiskt.46 

 

 

Höistad 
Författaren Höistad har formulerat sju punkter som enligt honom är nödvändiga för att 

kunna motverka mobbning. Den första punkten handlar om att läraren ska utvärdera 

sina relationer gentemot sig själv, kollegor, elever och föräldrar. Den andra går ut på att 

undersöka stämningen inom personalgruppen, medan punkt tre fokuserar på skolans 

fysiska och psykiska miljö. Med fysisk miljö menar Höistad skolans materiella 

standard. Finns det mycket klotter? Går det att öppna upp utrymmena mer för att skapa 

en ökad tillsyn över vad som händer på exempelvis raster? Psykisk miljö definierar han 

som den emotionella stämning som råder på skolan. Verkar elever och lärare vara 

tillfreds med tillvaron på skolan?47 

 
                                                 
44 Ljungström (1996) s. 33. 
45 Ljungström (1996) s. 18 ff. 
46 Ljungström (1996) s 5. 
47 Höistad (2001) s. 140 ff. 
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Punkt fyra handlar om att lärarna ska föra en gemensam och kontinuerlig diskussion om 

vad som ska betraktas som mobbning eller inte. De tre sista punkterna går ut på att 

skolan formulerar en policy kring mobbning, att policyn profileras och att den slutligen 

genomförs rent praktiskt. Vidare skriver Höistad att en förutsättning för en fungerande 

policy är att personalen strävar åt samma håll och samarbetar mot mobbning. En god 

stämning på skolan med gemensamma riktlinjer kan med andra ord utgöra en god grund 

för att motverka mobbning.48 

                                                 
48 Höistad (2001) s. 146 ff. 
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Intervjuer 
 

 

Lärarnas gräns för mobbning  
Eftersom mobbning är ett tvetydigt begrepp och forskningens syfte är att utveckla 

antimobbningsarbetet i skolan, var det viktigt att ta reda på hur lärarna beskrev 

mobbning. Detta gjorde det möjligt att undersöka hur mobbningsforskningen påverkar 

skolans verksamhet. 

 

 

Lena 
Hennes beskrivning av mobbning lyder: 

 
Mobbning är när en elev blir kränkt inför andra elever.49 

 

Ovanstående citat går att härleda till Gunilla Björks definition av mobbningsbegreppet 

som lyder: ”Att mobba betyder att pöbla, anfalla, angripa eller bråka i gäng eller 

grupper.”50  

 

Enligt Lena är det är särskilt viktigt att skilja mellan vanligt retande och mobbning. För 

henne innebär vanligt retande att eleverna visar upp en jargong gentemot varandra utan 

att ha några destruktiva avsikter med beteendet. Vidare framhåller hon att det är svårt 

att avgöra skillnaderna däremellan. Det är dock möjligt att underlätta bedömningen 

genom att som lärare anstränga sig för att lära känna eleverna och kartlägga deras 

kompisrelationer. Lena menar att en sådan ansträngning gör det lättare för läraren att 

sätta gränser för vad som är mobbing även i framtida konfliktsituationer. Samtidigt 

poängterar hon att arbetet mot mobbning kan försvåras av att det råder ett hårt klimat på 

skolan, med avseende på elevernas beteende mot varandra. Om lärarna ger efter för den 

råa stämning som råder finns det en risk för att gränsen mellan vanligt retande och 

mobbning förskjuts. 

                                                 
49 Lärare 1. 
50 Björk (1999) s. 14. 
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Lena menade att en effekt av detta kan bli att det som tidigare ansågs vara mobbning 

istället framstår som vanligt retande, något som kan leda till att det hårda klimatet 

befästs.51 

 

 

Leif 
Han beskriver mobbning på följande sätt: 

 
  Mobbning är när en person upprepade gånger upplever otrygghet i sin situation och 

när en elev är i underläge mot en eller flera personer.52 

 

Ovanstående citat fick mig att dra paralleller med Dan Olweus definition av 

mobbningsbegreppet. Den lyder: ”En person är mobbad när han eller hon, upprepade 

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

personer.” Negativa handlingar är när en person tillfogar någon annan skada, antingen 

fysiskt eller verbalt.53 

 

Leif betonar vikten av att skilja mellan enstaka bråk och mobbning, eller jargong och 

mobbning som han också uttryckte det. Han anser att det ofta är svårt att avgöra detta 

som lärare, eftersom läraren ofta kommer in i situationen utan att ha sett upprinnelsen 

till densamma. Leif hävdar att mobbning kan yttra sig på flera olika sätt. Det kan 

exempelvis handla om att tilltala en annan elev vid nedvärderande ord eller att visa 

förakt mot en elev med hjälp av kroppsspråk och gester. Andra exempel på mobbning 

kan, enligt Leif vara, när en elev vägrar att arbeta i grupp med en annan elev eller att 

denne helt enkelt ignorerar eleven i fråga.54  

 

 

                                                 
51 Lärare 1. 
52 Lärare 2. 
53 Olweus (1991) s. 4. 
54 Lärare 2. 
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Gun 
Hon har ingen klar uppfattning om var gränsen för mobbning går, utan beskrev snarare 

hur mobbning kan ta sig i uttryck. Av denna anledning finns det inget citat att tillgå. 

Enligt Gun kan mobbning vara både själslig och kroppslig, det vill säga psykisk eller 

fysisk. Som exempel nämnde hon att en elev stirrar på en annan elev under en längre tid 

i syfte att knäcka eleven i fråga. Detta är ett exempel på själslig, eller psykisk 

mobbning. Det kan även förekomma fall där en elev slår en annan elev, något som 

exemplifierar fysisk mobbning. För Gun spelar det ingen roll om en gärning utförs 

under upprepade tillfällen eller ej, utan det räcker med en grov kränkning för att en 

händelse ska betraktas som mobbning.55 Gun var ensam av informanterna om att 

framhålla att en enstaka kränkning är att likställa med mobbning. 

 

 

Bosse 
Bosses beskrivning av mobbning lyder: 

 
För mig är det ett uppenbart fall av mobbning när en eller flera elever hånar och 

säger spydiga kommentarer om en elev inför övriga klassen. Som jag ser det speglar 

en sådan situation en mycket tydlig gräns för vad som ska betraktas som mobbning 

eller ej.56 

 

Beträffande ovanstående citat går det att se ett samband mellan Bosses beskrivning och 

Höistads definition av mobbningsbegreppet. Den lyder: ”Mobbning är när en eller flera 

personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för 

medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning”.57 

 

Bosse menar att ett exempel på en sådan situation är när en elev ges möjlighet att välja 

ut en sång som klassen ska sjunga tillsammans. Då är det vanligt att en eller flera elever 

reagerar med att vara otrevlig mot eleven som väljer på grund av dennes val av sång. 

                                                 
55 Lärare 3. 
56 Lärare 4. 
57 Höistad (2001) s. 73. 
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Ofta är det samma elev som reaktionen riktas mot och samma elever som fäller de 

spydiga kommentarerna. Enligt Bosse är det just detta som gör exemplet till en typisk 

mobbningssituation, det vill säga att en reaktion sker upprepade gånger mot en och 

samma elev och att det är samma elever som utför mobbningen. En effekt av detta är att 

mobbaren inkräktar på den mobbade elevens integritet genom att påtala att elevens val 

inte duger. För Bosse är det alltså viktigt att varje elev får ha sin egen åsikt utan att bli 

bedömd av någon. Han anser att detta symboliserar en gränsdragning för vad som ska 

betraktas som mobbning eller ej, främst på grund av att den mobbade eleven inte tillåts 

ha en egen åsikt på grund av mobbarna. En annan aspekt på mobbning som nämndes av 

Bosse var maktaspekten, det vill säga att elever utför mobbning för att skaffa sig en 

position i klassen och därmed bli respekterade.58 

 

 

Karin 
Karin beskriver mobbning på detta sätt: 

 
Jag anser att mobbning är när kränkningar sker upprepade gånger mot en elev och 

när de inte tycks ha något slut.59 

 

Även ovanstående citat går att härleda till Olweus mobbningsdefinition.60  

Enligt Karin är det skillnad mellan ett engångsfall och ett beteende eller behandling 

som fortsätter kontinuerligt mot en elev. Tar en elev illa vid sig vid en situation och den 

elev som retas hävdar att denne bara skojade, kan det enligt Karin ändå vara fråga om 

mobbning. Därför anser hon att det är mycket viktigt att ta alla konfliktsituationer på 

allvar och verkligen följa upp dem. Hon menar att detta är ett sätt att medvetandegöra, 

för både läraren och eleverna, om var gränsen för mobbning går.61 
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Inger 
Ingers beskrivning av mobbning lyder: 

 
Enligt mig är det fråga om mobbning när läraren uppfattar att en elev blir 

felaktigt behandlad och far illa utav det.62 

 

Detta citat är intressant ur ett särskilt hänseende, eftersom Inger är den enda av lärarna 

som betonar lärarens tolkning av en mobbningssituation. Enligt Inger ligger det alltså i 

lärarens makt att avgöra vad som är en mobbningssituation eller inte. Därför är det 

viktigt att läraren är uppmärksam på vad som sker elever emellan.63 

 

 

Eva 
Hon formulerade följande beskrivning av mobbning: 

 
För mig går gränsen för mobbning när en eller flera elever medvetet börjar utesluta 

en annan elev från en grupp.64 
 

Denna beskrivning går att återkoppla till Anatol Pikas mobbningsdefinition som lyder: 

”Mobbning är gruppvåld”.65 Enligt Pikas sätt att se på begreppet gruppvåld innefattar 

detta både psykiskt och fysiskt våld som utövas mot en person. Eva anser att en sådan 

situation som hennes eget citat speglar, förmedlar att eleverna skiljer mellan deras och 

klasskamratens människovärde. Detta strider mot både värdegrunden och 

mobbningsplanen och ska därför betraktas som mobbning.66 

                                                 
62 Lärare 6. 
63 Lärare 6. 
64 Lärare 7. 
65 Pikas (1989) s. 23. 
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Birgitta 
Birgittas beskrivning av mobbning är: 

 
För mig är gränsen för mobbning relaterat till den mobbade elevens personliga 

tolkning av en viss situation. Är det så att en elev tar illa vid sig i en situation kan det 

röra sig om ett mobbningsfall, framförallt om händelsen upprepas.67 
 

Även detta citat var särskilt intressant eftersom Birgitta betonar att det är hur eleven 

uppfattar en situation som avgör var gränsen för mobbning ska dras. Birgittas 

uppfattning är att ingen elev ska behöva bli utsatt, tilltalad eller behandlad på ett sätt 

som inte känns okej för eleven i fråga. Hon betonar även att gränsen för vad som ska 

betraktas som mobbning kan skilja sig åt mellan olika lärare. Därför menar hon att det 

är svårt att ange en exakt gräns mellan mobbning och icke-mobbning.68 

 

Informanterna framhåller alltså ett flertal faktorer som avgör om en händelse ska 

betraktas som mobbning eller inte. I första hand förknippas mobbning med kränkningar 

av olika slag, om en handling sker under upprepade tillfällen, att en person befinner sig 

i underläge mot en eller flera personer samt att gränsen mellan mobbning och jargong 

många gånger är hårfin. Beträffande informanternas beskrivningar av mobbning är de, 

med några undantag, slående lika de som återfinns inom forskningen. Jag återkommer 

till detta i analysen. Nästkommande avsnitt syftar till att, i korthet, ge en bild av lärarnas 

resurser för att bedriva antimobbningsarbete. 
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Lärarnas resurser 
Av de åtta lärare som tillfrågades i undersökningen hade flertalet kännedom om att det 

fanns en mobbningsplan på skolan. Några informanter var nyanställda på skolan och 

trodde att den existerade och en hade varit med i utformningen av mobbningsplanen. 

När jag frågade om den användes hänvisade lärarna till skolans mobbningsteam och 

hävdade att mobbningsplanen fungerar som en form av läroplan i teamets arbete mot 

mobbning. Skolans antimobbningsteam består av en kurator, en skolsköterska, omkring 

tre lärare och lika många elever. Teamet framhålls som en mycket viktigt resurs i 

skolans antimobbningsarbete av informanterna. Flertalet av lärarna ansåg att mobbning 

är ett stort problem på skolan, ett fåtal svarade att det inte var ett problem och någon 

hade inget svar på frågan. När jag frågade om mobbning var ett vanligt samtalsämne på 

arbetslagsträffarna blev svaren entydiga. Lärarna talar mycket om mobbning när akuta 

mobbningsfall uppstår men inte så mycket i förebyggande syfte. Nedan följer ett 

exempel på ett typiskt svar på frågan om lärarnas resurser för att bedriva ett fungerande 

antimobbningsarbete. 
 

Ja, det finns en mobbningsplan på skolan men jag har inte personligen varit med i 

utformningen av den. Möjligen har den dykt upp på någon studiedag när vi har 

arbetat lite med den. Man märker av att mobbningsplanen används kontinuerligt av 

mobbningsteamet och att den är en jätteviktig del i deras arbete. Det händer att 

teamet går ut och informerar i klasserna om vad som gjorts och bestämts på deras 

möten. Jag märker av att mobbning är ett problem på skolan, men den stävjas å andra 

sidan mycket bra av mobbningsteamet. Vi talar väldigt mycket om mobbning i 

arbetslaget eftersom det är en ständigt pågående process som måste hållas under 

bevakning, men man kunde önska att vi hade mer tid att tala med varandra om en så 

viktig fråga som mobbning ändå är.69 
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Att motverka mobbning som lärare  
I följande avsnitt presenteras informanternas svar beträffande att motverka mobbning. 

Första stycket efter varje ny lärare som presenteras innehåller information som var unikt 

i respektive svar hos informanterna. Övriga delar består av sådant som återfinns i flera 

av svaren med skillnaden att åtgärderna kan vara beskrivna utifrån olika infallsvinklar. I 

syfte att göra texten mer läsvänlig har jag valt att inte använda citat i avsnittet, eftersom 

dessa skulle bli alltför långa och svårlästa. 

 

 

Lena 
För Lena är det viktigt att läraren skapar goda föräldrakontakter för att kunna motverka 

mobbning, då eleverna i de flesta fall lyssnar till sina föräldrar. Ett betydelsefullt steg i 

att skapa en god kontakt med föräldrarna är att läraren anstränger sig för att lära känna 

den enskilda eleven. Lena menar att ett sätt att göra detta på, är att försöka kartlägga 

elevens familj genom kartläggningssamtal. Det betyder att läraren, eleven och dennes 

föräldrar träffas för att etablera en första kontakt. Det har även inletts ett projekt på 

skolan som innebär att alla lärare ska hälsa på varje elev som de möter, eftersom vissa 

lärare haft en benägenhet att i första hand hälsa på sina egna elever. En grundläggande 

tanke med projektet är att få alla elever att känna sig sedda och betydelsefulla som 

individer, trots att skolan är förhållandevis stor.70 

 

Lena är av åsikten att ingen lärare är tillräckligt välutbildad för att kunna hantera 

mobbningssituationer på ett bra sätt, då de kan ta sig i uttryck på så många olika sätt. 

När det gäller antimobbningsarbete har Lena aldrig varit med om att skolan har flyttat 

på en mobbad elev. Däremot har skolan omplacerat mobbaren under en tid i syfte att 

skona den mobbade eleven och skapa en ökad trygghet för densamma.71 

 

Lenas åsikt är att arbetet mot mobbning kan underlättas av att varje lärare tar sitt ansvar 

i frågan och verkligen anstränger sig för att göra något åt mobbningsproblemen.  
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Samtidigt betonar hon att många lärare sannolikt ser mer än de vågar erkänna för sig 

själva. Enligt henne är det primärt att stävja mobbningen på den lilla nivån, något som 

innebär att alltid vara uppmärksam i det vardagliga arbetet som lärare. Lena nämner 

även den stora nivån, vilken innefattar de problem som står utanför lärarens kompetens 

att kunna hantera. I dessa fall kopplas ofta kurator, skolsyster och ibland även 

psykoterapeut in för att bidra till att skapa reda i situationen.72 

 

I en mobbningssituation är det, enligt Lena, inte önskvärt att fråga eleven varför denne 

agerade på ett visst sätt. Det viktiga är istället att markera att beteendet inte är 

acceptabelt. En annan åtgärd som kan vidtas, enligt Lena, är att etablera 

kompiskontakter för den mobbade eleven som denne kan ha sällskap med till och från 

skolan, till matsalen med mera. Lena är inte särskilt bekant med de 

antimobbningsmodeller som finns. Hon känner främst till Farstamodellen eftersom 

skolans mobbningsplan bygger på denna. I övrigt var kunskaperna begränsade på denna 

punkt.73 

 

 

Leif 
För Leif är det viktigt att den elev som är mobbad har någon att vända sig till och tala 

med om något inträffat. Detta är enligt honom en förutsättning för att kunna lösa olika 

mobbningsproblem. När det gäller lärarens agerande rent allmänt mot mobbning anser 

Leif att det är bra om läraren lever som denne lär, det vill säga att det beteende som 

läraren förespråkar går att känna igen hos läraren i dennes agerande. Detta kan bidra till 

att eleverna känner en ökad trygghet hos läraren, något som i sin tur kan resultera i ett 

mer sympatiskt agerande från elevernas sida. Enligt Leif kan läraren påverka elevernas 

beteende gentemot varandra i positiv riktning genom att vara en bra förebild. Vid 

mobbningsfall av mycket allvarlig karaktär brukar Leif ta med mobbaren till 

rektorsexpeditionen, eftersom många elever har stor respekt för skolans rektor. 

Detta följs upp med ett samtal hem till föräldrarna där läraren berättar om det inträffade.  
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En annan viktig åtgärd är att dela in klassen i grupper och föra en dialog med 

eleverna.74 Dialogen ska fokusera på att alla människor är lika mycket värda och syftet 

är att medvetandegöra detta hos eleverna. Målet med dialogen är att eleven ska tänka 

till nästa gång denne agerar felaktigt gentemot en kompis och erinra sig själv om att han 

eller hon faktiskt sagt att det är fel att agera på det sättet.75 

 

När en elev blir mobbad kan det enligt Leif vara aktuellt att omedelbart ta ut mobbaren 

ur klassrummet för att tala med eleven i fråga. En alternativ lösning kan vara att avvakta 

med denna åtgärd tills efter lektionens slut, eftersom Leif ser en risk med att ta en 

öppen konflikt med mobbaren inför klassen. Han menar att en öppen konflikt kan 

resultera i att mobbaren sporras till att förstärka beteendet i samband med att eleven får 

uppmärksamhet, även om uppmärksamheten i fråga är negativ. Ytterligare en risk i 

sammanhanget är att mobbaren kan uppfatta det som att denne får bekräftelse på den 

konflikt som han eller hon sökte från början. Beträffande den elev som blir mobbad, 

anser Leif att ett tänkbart tillvägagångssätt är att föra samtal med den mobbade eleven, 

där Leif råder eleven att ta kontakt med mobbningsteamet för att få hjälp. Om inte den 

mobbade vill det brukar Leif själv ta kontakt med teamet i syfte att stötta eleven. Leif 

framhåller alltså mobbningsteamets roll och betonar att teamet för kontinuerliga samtal 

om vad skolan kan tänkas vidta för åtgärder för att eleverna ska kunna trivas och känna 

sig trygga i skolmiljön. Efter varje möte går teamet ut i klasserna och informerar elever 

och lärare om vad som sagts på mötet och vad som gäller framöver när det gäller arbetet 

mot mobbning.76 

 

Leifs erfarenheter av mobbning var att han sett mer mobbning på betydligt mindre 

skolor än på hans nuvarande arbetsplats, något som mobbningsteamet på skolan kan se 

som ett positivt tecken. Han menar att ett vanligt misstag som många lärare gör är att 

påstå att de har kontroll på den mobbning som förekommer i klassen. Om så är fallet är 

det enligt Leif lätt att bli ouppmärksam som lärare och sluta att titta efter nya incidenter. 
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Leif känner inte till någon av de teorier som utarbetats mot bakgrund av forskning i 

syfte att förebygga och motverka mobbning.77 

 

 

Gun 
Enligt Gun är skapandet av ett öppet arbetsklimat en central del i det motverkande 

arbetet mot mobbning. Med ett öppet arbetsklimat menar hon att lärare och elever ska 

kunna utveckla förtroende för varandra. Gun menar att ett sådant arbetsklimat uppnås 

genom kontinuerliga upprepningar från lärarens sida om att mobbning är fel samt 

genom att informera eleverna om vilket beteende som accepteras och vice versa. Gun är 

av åsikten att läraren kan bidra till att skapa en stark vi-känsla i klassen med hjälp av 

olika samarbetsövningar, något som kan vara positivt. Hon ser dock en risk i att klassen 

utvecklar en så stark samhörighet att de ser sig själva som en sorts elit och utestänger 

andra elever som eventuellt vill vara med. En annan betydande faktor som Gun nämner, 

är att skolan ska erbjuda lärarna mer fortbildning kring mobbnings- och 

konflikthantering. Detta är, enligt Gun, ett viktigt steg i att motverka mobbning, 

eftersom det kan vara svårt att agera som lärare om inte kompetensen finns. Gun hävdar 

att de elever som har en stark social ställning i klassen kan användas som verktyg för att 

framhäva de elever som är mer tysta och tillbakadragna, genom att exempelvis låta dem 

arbeta med varandra vid grupparbeten.78 

 

När det gäller att hantera mobbningssituationer är Guns åsikt att läraren ska ingripa i 

situationen genom att ta ut både mobbaren och den elev som blir mobbad ur 

klassrummet. Sedan ska läraren konfrontera eleverna med varandra och tala om det 

inträffade. Detta skickar en signal till övriga elever om att läraren inte accepterar vad 

som helst, utan att det faktiskt finns klara gränser för vad som är rätt och fel. Lärarens 

agerande kan på detta sätt motverka kränkningar i framtiden, åtminstone i 

klassrumsmiljön. Hon nämner även att läraren ska ta alla konfliktsituationer på allvar 

för att skapa sig en uppfattning om hur allvarlig konflikten egentligen är.79 
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Gun framhåller att hon lär sig något nytt för varje mobbningsfall som inträffar. Exempel 

på svåra dilemman som kan uppstå är när läraren ska ringa hem till föräldrar och 

meddela att deras barn mobbar eller är mobbad. Hur mycket ska man diskutera med 

eleverna innan föräldrarna informeras? Vilken väg lämpar sig bäst när det gäller att lösa 

situationen? Vad ska läraren säga till föräldern för att undvika missförstånd? Detta är, 

enligt Gun, några viktiga frågor att fundera kring som lärare. Hennes kunskaper om de 

åtgärdande och motverkande teorier som finns mot mobbning var dock mycket 

begränsade.80 

 

 

Bosse 
Enligt Bosse har läraren en mycket viktig roll i att sätta gränser, eftersom dessa måste 

vara tydliga för eleverna. Ett sätt att göra detta är att tala med eleverna om skolans 

värdegrund och i samband med detta hänvisa till skolans värdegrundsdokument. På 

detta sätt kan läraren visa upp ett konkret dokument som visar vilka gemensamma 

grunder som gäller på skolan och för dess elever. Bosse menar alltså att gränsdragning i 

sig är ett sätt att motverka mobbning, då en tvivelaktig gränsdragning kan medföra att 

mobbaren ges utrymme för att mobba en annan elev. Bosse nämner även 

värderingsövningar som en tänkbar arbetsform i förebyggande syfte mot mobbning, 

eftersom han som lärare kan referera till dessa när ett mobbningsfall uppstår. Han tror 

dock inte på detta som en hållbar lösning med motiveringen att han ser 

värderingsövningar som ett slags skådespel. I övrigt menade Bosse att det är svårt att 

motverka mobbning. Han säger sig ha en känsla av otillräcklighet som lärare. 

Ytterligare ett argument var att en lärare aldrig i förväg kan veta hur elever kommer att 

bete sig mot varandra när de placeras i nya gruppkonstellationer.81 

 

När en mobbningssituation uppstår brukar Bosse tydliggöra sina egna värderingar 

gällande situationen som uppstått. Bosse anser att ett rättvist agerande från lärarens sida 

är att denne lyssnar till båda parter i en mobbningssituation.  
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Det kan vara så att den som blir mobbad har misstolkat en händelse eller överreagerat 

på densamma. Därför framhåller Bosse betydelsen av att både mobbaren och den som 

blir mobbad får redogöra för sina respektive versioner, så att ingen av eleverna känner 

sig kränkt av denna anledning.82 

 

Bosse har inga goda erfarenheter av ett lyckosamt kollektivt antimobbningsarbete, utan 

betonar istället enskilda lärares insatser i sammanhanget. Han menar att en del lärare 

tycks ha en medfödd förmåga att hantera mobbning och får det att se så enkelt ut när de 

agerar i olika situationer. Han har ingen kännedom om de teoretiska modeller som har 

utarbetats mot bakgrund av forskning inom mobbningsområdet. Han tror inte att det går 

att finna de rätta lösningarna genom att läsa böcker om antimobbningsarbete, utan 

framhåller istället faktorer som rätt timing och känsla i olika situationer.83 

 

 

Karin 
Enligt Karin är en central åtgärd för att motverka mobbning att läraren använder 

verkliga mobbningsfall i undervisningen när något inträffat i samhället. Läraren kan 

exempelvis använda sig av tidningsartiklar och låta eleverna ta del av dem, för att sedan 

föra en diskussion. Detta är enligt Karin ett sätt att visa för eleverna att det som läraren 

ger uttryck för inte enbart gäller i skolan, utan även i samhället i stort. Karin betonar 

betydelsen av att läraren bildar sig en uppfattning om vad eleverna gör på fritiden. En 

sådan insats gör det förmodligen lättare för läraren att förstå bakgrunden till elevens 

agerande. Karin poängterar även betydelsen av att läraren tänker igenom situationen i 

klassen, i syfte att utforska den stämning som råder mellan eleverna. Det kan 

exempelvis ha att göra med hur de talar till varandra. Karin motiverar detta med att 

tempot ofta är snabbt under skoldagarna, vilket gör det svårt för läraren att bedöma 

sådana saker under dagarnas gång.84 
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I en mobbningssituation är Karins åsikt att eleven ska tillrättavisas och att läraren ska 

framhålla vikten av att varje elev får ha en egen åsikt. Något som Karin lärt sig är att 

aldrig konfrontera en elev vid en mobbningssituation genom att fråga vad denne håller 

på med. Det viktiga är istället att läraren sätter sig in i det inträffade utan att själv bli 

upprörd och gapig, åtminstone att läraren inte visar sin upprördhet öppet inför klassen.85 

 

När det gäller antimobbningsarbete menar Karin att läraren ska verka på ett synligt sätt, 

så att både elever och föräldrarna ser att läraren intar ett tydligt förhållningssätt mot 

mobbning. Ett sätt att visa detta är att sätta in extrainkallade föräldramöten när något 

inträffat på skolan eller i klassen. Detta är något som Karin sett prov på i hennes 

nuvarande skola. Karin är väl insatt i de modeller som finns för att motverka mobbning, 

men är av åsikten att skolan är en sorts miniatyrsamhälle med sina egna regler och 

lagar. Som lärare handlar det därför om att bedöma varje enskild situation som 

uppkommer och agera därefter.86 

 

 

Inger 
Enligt Inger är ett sätt att angripa mobbningsproblem att tala om grundläggande 

värderingar med eleverna. Det är särskilt viktigt att eleverna ges tillfälle att verkligen 

delta i samtalet. Annars finns det risk för att läraren talar inför döva öron och att 

eleverna inte förstår eller reflekterar över lärarens budskap. Inger poängterar även att 

läraren ska försöka stärka den mobbade personen för att på detta sätt motverka 

mobbningen. Stärks den som blir mobbad som person blir det, enligt Inger, lättare för 

eleven i fråga att stå emot mobbaren eller mobbarna i framtiden.87 

 

Inger menar att en förutsättning för ett effektivt antimobbningsarbete är att lärarna på 

skolan samarbetar för att motverka mobbning. För en enskild lärare kan det vara svårt 

att åstadkomma kraftfulla åtgärder som kan få genomslag hos eleverna. 
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Inger känner inte till några modeller som är utarbetade i syfte att förebygga och 

motverka mobbning och pekar på att lärarutbildningen till stor del bär skulden till 

detta.88  

 

 

Eva 
Enligt Eva kan lärarna med fördel börja redan i förskolan med att förebygga mobbning 

genom att informera barnen om att mobbning är fel. Därefter måste eleverna ständigt 

påminnas om vilka konsekvenser deras agerande och vad de säger till sina 

klasskompisar kan få. Eva menar att eleverna många gånger inte förstår att de faktiskt 

sårar sina kamrater genom att bete sig på ett visst sätt. Ytterligare ett sätt att motverka 

mobbning, enligt Eva, är att lärarkollegiet på skolan talar mycket om sina elever och 

därmed utvecklar en ökad kännedom om vad som händer i klasserna. En sådan 

samverkan gör det, enligt Eva, sannolikt lättare för läraren att ingripa om en 

mobbningssituation väl uppstår. Andra saker som är viktiga är att läraren verkligen 

vågar vara vuxen och är tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt genom att 

konfrontera mobbaren när eleven agerar felaktigt.89 Eva har inte sett prov på något 

lyckosamt kollektivt arbete mot mobbning under sina år som lärare. Hon har viss 

kännedom om att det finns teoretiska modeller för att förebygga mobbning men känner 

inte till dess innehåll.90 

 

 

Birgitta  
Enligt Birgitta är det viktigt att läraren ser till att vara ordentligt insatt i ett 

mobbningsfall innan det överlämnas till mobbningsteamet. Hon framhåller att det ofta 

är läraren som känner eleverna bäst. Av denna anledning utgör lärarens uppfattning om 

det som inträffat en viktig utgångspunkt i mobbningsteamets fortsatta arbete. På 

Birgittas tidigare arbetsplats arbetade arbetslaget mycket hårt för att motverka 

mobbning, något som fungerade bra. 

                                                 
88 Lärare 6. 
89 Lärare 7. 
90 Lärare 7. 



Att motverka mobbning i skolan-ett problem sett ur lärarperspektiv. 

  35 
 
 

De arbetade inte efter någon särskild modell utan använde sig mestadels av det sunda 

förnuftet. Det innebar att lärarna talade mycket om eleverna så att de blev insatta i 

varandras klasser. De markerade tydligt för eleverna när ett beteende inte accepterades 

och följde upp varje konfliktsituation mycket noggrant. Birgitta känner till 

Farstamodellen men är inte särskilt insatt i vad den går ut på. I övrigt var hon inte 

bekant med några andra antimobbningsmodeller.91 

                                                 
91 Lärare 8. 
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Analys 
När det gäller lärarnas kunskaper och erfarenheter av antimobbningsarbete känner 

endast ett fåtal av informanterna till innehållet i Olweusmetoden, 

Gemensamtbekymmer-metoden samt Farstametoden. Några informanter har deltagit 

aktivt i antimobbningsarbete. En mindre del av dem betonar att det inte går att läsa sig 

till kunskaper i konflikthantering med hjälp av böcker och teorier. Det viktiga är istället 

att bemöta varje ny situation som uppstår och anstränga sig för att lära sig av varje 

mobbningsfall som uppstår. Å andra sidan framgår att lärarna känner en oro, eftersom 

de erbjuds för lite fortbildning beträffande mobbnings- och konflikthantering, vilket kan 

verka en aning motsägelsefullt när några påtalar att böcker och teorier inte är de rätta 

verktygen för att lära sig att hantera mobbningsfall. Lärarna motiverar detta med att de 

saknar de praktiska verktygen när mobbningssituationer uppstår. Med detta menar de att 

de inte vet vilka konkreta åtgärder som är lämpliga att vidta rent praktiskt vid 

mobbningssituationer. Flertalet av informanterna betonar vikten av att en skola har 

anställd personal med specialiserad kompetens i mobbningsfrågor, exempelvis 

speciallärare och fritidspedagoger. Detta betonas bland annat i Farstametoden.92 

 

I empirin har jag sett att informanterna anser att alla former av mobbning är förenade 

med kränkningar av olika slag. Detta betonas i samtliga svar, även om inte alla 

informanter uttryckligen nämner ordet kränkningar i sina beskrivningar av mobbning. 

Flera av svaren indikerar att lärarna förknippar mobbning med att en elev befinner sig i 

underläge mot en eller flera personer samt att mobbning är när en handling sker under 

upprepade tillfällen. En informant pekar dock på att mobbning inte bör förknippas med 

att en handling sker under upprepade tillfällen, utan att en enstaka kränkning är att 

likställa med mobbning. Detta är en åsikt som skiljer sig helt mot exempelvis 

Ljungströms sätt att beskriva mobbning, när han skriver att enstaka trakasserier inte är 

detsamma som mobbning.93  

 

En aspekt som förekommer i svaren är att det i första hand är elevens upplevelse av en 

situation som är avgörande för om det är fråga om mobbning eller inte. På denna punkt 

                                                 
92 Ljungström (1996) s. 33. 
93 Ljungström (1996) s. 5. 
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finns det likheter med Farstametoden, där Ljungström ger exempel på en situation där 

den mobbade elevens uppfattning och roll är central för att hantera ett mobbningsfall.94 

Även det motsatta förhållandet betonas, nämligen att det är lärarens upplevelse av en 

situation som är avgörande för om det rör sig om ett mobbningsfall eller inte. På denna 

punkt finns det likheter med Gemensamtbekymmer-metoden, där Pikas skriver att 

läraren ska hantera en mobbningssituation utifrån vad denne sett personligen. Vidare 

skriver han att det är viktigt att väga in vad kollegor och elevskyddsombud har att 

berätta om en situation.95 

Frågan är om det är rätt att tillskriva någon part en specifik roll när det gäller att 

bedöma mobbningssituationer? Läraren kan omöjligen skilja mellan jargong och 

mobbning i varje situation denne ställs inför. Därför torde det centrala vara att lyssna 

till båda parter vid en konfliktsituation och därefter vidta vederbörliga åtgärder, något 

som ett flertal av informanterna påtalar. 

 

Flera informanter nämner just svårigheten i att avgöra skillnaden mellan jargong och 

mobbning i skolan, medan några pekar på problematiken kring att skilja mellan enstaka 

händelser och mobbning. En förutsättning för att kunna avgöra detta är att följa upp 

konfliktsituationer som uppstår ordentligt och inte underskatta dem. Huvuddelen av 

lärarna nämner detta i sina svar. Pikas betonar detta i Gemensamtbekymmer-metoden, 

där han beskriver tre roller som är viktiga för att kunna bekämpa bland annat mobbning. 

I avsnittet understryker han vikten av att ta mobbningsfrågor på allvar och att verkligen 

följa upp arbetet mot mobbning.96 

Frågan om att skilja mellan jargong och mobbning eller enstaka händelser och 

mobbning tycks alltså vara ett dilemma för merparten av lärarna. Ett problem i detta 

sammanhang, enligt informanterna, är att eleverna kan visa upp vitt skilda sidor i 

klassrummet jämfört med andra miljöer. Detta gör att läraren i första hand skapar sig en 

uppfattning om eleverna i en klassrumssituation, men detta problem är kanske 

ofrånkomligt? Läraren kan omöjligtvis vara närvarande bland samtliga elever under 

hela dagarna.  

 
                                                 
94 Ljungström (1996) s. 48-49. 
95 Myndigheten för skolutveckling (2003) s. 46. Se även Pikas (1989) s. 110. 
96 Pikas (1989) s. 70-71. 
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När det gäller hur mobbning kan yttra sig pekar svaren på att mobbning kan ske i både 

fysisk och psykisk form. Vanliga former av fysisk mobbning är knuffar och sparkar, 

medan psykisk mobbning ofta yttrar sig i form av spydigheter, elaka gester eller genom 

att eleverna medvetet utesluter en annan elev från en grupp. Här går det att se likheter 

med Farstametoden, där Ljungström betonar att mobbning kan ske både verbalt och 

genom fysiska handlingar.97 

På denna punkt är det förvånande att ingen av informanterna nämner trakasserier genom 

SMS-meddelanden eller E-post. Tämligen ofta skrivs det i media om mobbningsfall 

som yttrar sig på detta sätt. Sådan teknik medför en uppenbar risk för att mobbaren ska 

kunna plåga en annan elev i det tysta, utan att någon annan tar notis om det. Eftersom 

lärarna inte påtalar det överhuvudtaget kan man fråga sig hur pass medvetna de 

egentligen är om problemet? 

 

Beträffande en lärares insatser för att motverka mobbning, är svaren av mycket varierad 

karaktär. I lärarnas svar betonas betydelsen av att skolan har ett välstrukturerat 

mobbningsteam samt en mobbningsplan att arbeta efter. Mobbningsteamet utgör en 

mycket viktig resurs beträffande lärarnas resurser för att bedriva ett effektivt 

antimobbningsarbete. Av undersökningens resultat att döma är dessa två faktorer 

närmast en grundförutsättning för att kunna motverka mobbning på ett effektivt sätt. 

Mobbningsteamets roll är central i bland annat Farstametoden.98  

Något som kan betraktas som en svaghet i informanternas svar är att de indikerar att det 

främst är de lärare som medverkar i teamet som är insatta i mobbningsplanen. Flertalet 

av informanterna verkar se teamet som en sorts antimobbningselit som alltid går att 

hänvisa till om ett mobbningsfall uppstår. På denna punkt tycks det alltså finnas en 

skillnad mellan lärare som är eller har varit involverade i antimobbningsarbete och de 

som inte är det. Samtidigt är det positivt att eleverna har en central del i 

mobbningsteamets arbete, samtidigt som det finns en sammansvetsad grupp på skolan 

som arbetar aktivt för att motverka mobbning. Det vore dock att föredra att fler lärare 

involverades i arbetet, eftersom mobbning är något som berör alla på skolan.  

 

                                                 
97 Ljungström (1996) s. 5. 
98 Ljungström (1996) s. 33. 
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Lärarna framhåller framför allt samtalets och diskussionens betydelse för att motverka 

mobbning. Flertalet av svaren pekar på värdet i att läraren för både enskilda samtal, 

gruppsamtal och samtal i helklass med eleverna, både i förebyggande syfte och när 

mobbningssituationer väl uppstår. Ett liknande tillvägagångssätt gäller vid diskussioner. 

När det gäller samtal i helklass kan det vara svårt att få alla elever att komma till tals, 

något som gör att en helklassituation kan utnyttjas till att istället informera eleverna om 

mobbningsfrågor. Informationsfaktorn finns att tillgå i övervägande delen av svaren. 

Samtal och information om mobbning utgör en viktig byggsten i Olweus handlingsplan 

mot mobbning.99 När det gäller diskussioner betonas detta särskilt av Pikas i 

Gemensamtbekymmer-metoden. Pikas framhåller dock både samtal och diskussioner 

som en viktig åtgärd mot mobbning.100 

 

Merparten av svaren indikerar betydelsen av att läraren etablerar goda föräldra- och 

elevkontakter genom att exempelvis föra kartläggningssamtal med dem. Likaså betonas 

värdet i att det finns en fungerande dialog om mobbning mellan lärarna på skolan, i 

synnerhet inom arbetslagen. På denna punkt går det att se klara likheter med Höistad, 

som skriver att läraren måste se över sitt förhållningssätt i sina relationer till bland annat 

kollegor, elever och föräldrar.101 

Även detta är en beröringspunkt som går att relatera till lärarnas resurser för att bedriva 

antimobbningsarbete, eftersom det är högst relevant att lärarna ges tid att tala med 

varandra om mobbning och situationen i klasserna. Informanterna var eniga om att detta 

är en mycket viktig del i arbetet mot mobbning. De anser att lärarna i arbetslaget talar 

mycket om mobbning när ett mobbningsfall uppstår, men inte så mycket i förebyggande 

syfte. Det verkar alltså i första hand handla om att lösa de mobbningsfall som är 

aktuella för tillfället. 

 

Informanterna framhåller lärarens engagemang som en avgörande faktor i syfte att 

motverka mobbning. Läraren kan visa detta på flera sätt, exempelvis genom att inta ett 

tydligt förhållningssätt mot mobbning. Ett sätt att göra det är att vara uppmärksam på 

vad som sker i olika situationer och ingripa snabbt. En informant framhåller betydelsen 
                                                 
99 Olweus (1991) s. 52 ff. 
100 Pikas (1989) s. 76. 
101 Höistad (2001) s. 140. 



Att motverka mobbning i skolan-ett problem sett ur lärarperspektiv. 

  40 
 
 

av att läraren hittar på alternativa tillvägagångssätt för att motverka mobbning, 

exempelvis genom att försöka etablera kompiskontakter för den mobbade eleven som 

eleven kan ha sällskap med till och från skolan. Detta är framförallt nödvändigt när 

allvarliga mobbningsfall inträffar. Ett annat exempel är att lärarna på skolan använder 

sig utav tänkbara övningar som syftar till att motverka mobbning, exempelvis 

värderings- och samarbetsövningar av olika slag. Dessa åtgärder återfinns i flertalet av 

lärarnas svar och speglar betydelsen av att läraren ska visa upp ett kraftfullt 

engagemang mot mobbning, en egenskap som betonas även av Olweus.102 

Detta är åtgärder som är speciella ur hänseendet att läraren inte behöver några särskilda 

förkunskaper för att ingripa i en situation, även om kunskaper om konflikthantering 

självklart är en fördel. Det handlar främst om att våga ingripa ta sitt ansvar som lärare 

och pedagog, något som informanterna själva framhåller som grundläggande 

egenskaper som lärare för att motverka mobbning. 

 

Huvuddelen av lärarna framhåller betydelsen av att upprätta gemensamma regler och att 

vara tydlig som lärare i syfte att motverka mobbning. I detta ingår även att sätta tydliga 

gränser och markera när ett beteende inte accepteras, något som även Olweus 

betonar.103 Tillsammans med åtgärder som samtal och diskussioner är dessa åtgärder 

viktigast att vidta i syfte att motverka mobbing, enligt informanterna. Som lärare är det 

även viktigt att betona varför reglerna finns och vad de innebär. En positiv effekt av att 

upprätta gemensamma regler är att eleverna inte ges något utrymme för att utöva 

mobbning, under förutsättning att de är medvetna om att beteendet inte accepteras från 

lärarens sida. Ett sätt att vara tydlig som lärare är att omedelbart markera när eleven 

överskridit en gräns. Avvaktar läraren till efter lektionens slut finns det en uppenbar risk 

att eleverna skakar av sig det inträffade och att trakasserierna fortsätter mot den 

mobbade eleven. 

 

Ytterligare en central åtgärd för att motverka mobbning är att lärarna på skolan och i 

synnerhet arbetslagen samarbetar för att motverka mobbning.  

                                                 
102 Olweus (1991) s. 50. 
103 Olweus (1991) s. 76. 
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Detta poängteras även av Höistad, när han skriver att det är viktigt att lärarna på en 

skola strävar åt samma håll i arbetet mot mobbning.104 

Hälften av lärarna nämner detta i sina svar. Några av informanterna poängterar dock att 

de inte sett prov på ett lyckat kollektivt arbete mot mobbning, utan att det i första hand 

handlar om enskilda lärares insatser i frågan. Informanterna framhåller personliga 

egenskaper i form av timing och förmåga att agera snabbt men dock med eftertanke. 

 

Utöver ovanstående svar finns det ett antal åtgärder, beträffande att motverka 

mobbning, som informanterna var ensamma om att betona i sina svar. Några av 

åtgärderna har redan nämnts i texten. Exempel på dessa är att läraren använder sitt 

sunda förnuft beträffande mobbning och försöker betänka konsekvenserna av sitt 

agerande inför varje ny situation denne ställs inför. Läraren ska även vara lågmäld och 

försiktig i de flesta mobbningssituationer. Ett alltför kraftfullt agerande kan leda till att 

mobbaren förstärker sitt beteende. Läraren kan även använda sig av verkliga 

mobbningsfall i undervisningen, gärna sådana som är omskrivna i media. Detta skapar 

en verklighetsförankring i undervisningen, något som kan vara positivt. Ytterligare en 

åtgärd som finns med i undersökningen är att använda elever med stark ställning i syfte 

att stärka den elev som har en lägre social ställning i klassen. När det gäller 

mobbningssituationer som uppstår kan det vara effektivt att ta med eleverna till skolans 

rektor för att markera allvaret i situationen. Det är även av stor vikt att läraren är ärlig 

mot eleverna och lever som denne lär. Detta är ett sätt att visa att man är en god förebild 

som lärare. I en del mobbningsfall kan det vara aktuellt att omplacera mobbaren för en 

tid i syfte att skona den elev som blir mobbad. 

                                                 
104 Höistad (2001) s. 146. 
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Resultat 
När det gäller frågan vilka teoretiska modeller och idéer det finns i syfte att förebygga 

och hantera mobbning har jag sett att det finns ett flertal sådana. De mest kända 

modellerna, åtminstone i Sverige, är Olweusmetoden, Gemensamtbekymmer-metoden 

samt Farstametoden. Även Författaren Gunnar Höistad och psykologen Zelma Fors är 

etablerade personer när det gäller att förebygga och hantera mobbning.  

 

Beträffande frågan som handlar om lärarnas teoretiska medvetenhet om mobbning kan 

jag konstatera att informanterna har mycket liten kännedom om ovanstående metoder, 

samtidigt som de anser att de erbjuds för lite fortbildning kring hantering av mobbning. 

Lärarna ser alltså ett problem i att de erbjuds för lite fortbildning beträffande 

mobbningsfrågor, något som i förlängningen kan skapa en ökad klyfta mellan forskning 

och skolverksamhet. En tänkbar följd av detta är att skolorna utvecklar ett internt 

förhållningssätt till mobbning, vilket i sig inte ska underskattas. Det medför dock en 

risk för att antimobbningsarbetet i skolan inte bedrivs mot bakgrund av forskningen, 

något som i förlängningen kanske kan göra att forskningen inte får något genomslag i 

skolan. Det är detta som kan orsaka att det skapas en ökad klyfta mellan den forskning 

som bedrivs och skolans verksamhet. 

 

När det gäller frågan var lärarnas gräns går för vad som ska betraktas som mobbning 

eller inte betonar informanterna främst tre faktorer. Undersökningen visar att 

informanterna anser att mobbning i första hand förknippas med kränkningar av olika 

slag, om en handling sker under upprepade tillfällen samt att en person befinner sig i 

underläge mot en eller flera personer. Informanterna betonar även att gränsen mellan 

mobbning och jargong många gånger är hårfin. Noterbart i sammanhanget är att trots att 

huvuddelen av lärarna anser sig ha bristfällig kompetens beträffande mobbnings- och 

konflikthantering, är deras beskrivningar slående lika exempelvis Olweus definition av 

mobbning. På denna punkt finns det alltså stöd i litteraturen beträffande lärarnas 

uppfattningar om mobbning. Kan detta tyda på att informanterna underskattar sin 

kompetens beträffande antimobbningsarbete? Det går trots allt att förebygga mobbning 

med tämligen enkla metoder, exempelvis genom samtal med eleverna, god kontakt med 

föräldrar med mera.  
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Det går även att ställa sig frågan vad lärarna egentligen menar med att nämna ordet 

kränkningar i samband med mobbning, eftersom det är ett begrepp som är högst 

tvetydigt? Kränkningar kan yttra sig på flera olika sätt, något som enligt informanterna 

gör det svårt att använda en samlad beskrivning av vad en kränkning innebär. På denna 

punkt är det viktigt att lärarna kommer överens om var gränsen för en kränkning ska gå, 

så att det finns en gemensam gräns hos lärarna beträffande vad som ska betraktas som 

mobbning eller inte. 

 

När det gäller frågan om lärarnas resurser för att bedriva ett fungerande arbete mot 

mobbning, anser informanterna att mobbningsteamet och mobbningsplanen utgör 

viktiga resurser i arbetet mot mobbning. Informanterna efterfrågar även utökade 

möjligheter att få tala med varandra om eleverna. Detta sker visserligen på 

arbetslagsträffarna i viss utsträckning, men då fokuserar lärarna mest på mobbningsfall 

som är aktuella för tillfället. Ett problem i sammanhanget är alltså att tiden inte räcker 

till. Likaså framhålls fortbildning som en betydelsefull resurs för att kunna motverka 

mobbning som lärare, vilket gör det än mer olyckligt att det tycks vara en bristvara. 

 

När det gäller frågan om lärarnas syn på vad de kan göra för att motverka mobbning, 

betonar informanterna, även på denna punkt, vikten av att skolan har ett fungerande 

mobbningsteam samt en mobbningsplan att arbeta efter. I första hand framhåller lärarna 

samtal och diskussioner som betydelsefulla metoder i syfte att motverka mobbning. Av 

undersökningen har det framkommit att ett lämpligt tillfälle att påbörja samtal, 

alternativt diskussioner kring mobbning, är om läraren lyckas få eleverna att utveckla 

känslor och tankar kring ett verkligt mobbningsfall. Beträffande samtalen är det 

angeläget att eleverna deltar aktivt genom att bidra med frågor och funderingar. Annars 

finns det risk för att samtalet blir en monolog istället för en dialog. Informanterna tror 

att eleverna ofta har åsikter som de vill ge uttryck för, något som i sin tur ger läraren ett 

tillfälle att utforska hur eleverna förhåller sig till mobbning. Informanterna anser att det 

är viktigt att lärare visar upp ett kraftfullt engagemang gällande mobbningsfrågor, 

exempelvis genom att ta alla konfliktsituationer på allvar och följa upp dem ordentligt. 
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Lärarna menar även att det är viktigt att upprätta tydliga regler som tar avstånd från 

mobbning, detta för att visa för eleverna att mobbning inte accepteras på skolan. 

 

Min personliga åsikt är att det är av stor vikt att lärare strävar efter att bedriva ett 

fungerande arbete mot mobbning. Jag tror att det är det viktigt att det finns utbildad 

personal på skolan och en fast punkt beträffande antimobbningsarbete, i form av 

exempelvis ett mobbningsteam och en mobbningsplan. Jag tror även på en 

välorganiserad samverkan mellan både lärare, elever och elevvårdspersonal när det 

gäller att motverka mobbning. Jag är av åsikten att det är betydelsefullt att involvera 

eleverna i arbetet mot mobbning, genom att få dem att stötta den elev som blir mobbad. 

Jag tror även att det är viktigt att inrätta någon form av fadderverksamhet på skolan, 

exempelvis genom att låta de äldre eleverna vara faddrar åt de yngre. En möjlighet vore 

även att ha temaveckor med mobbning som huvudtema. Det är ett sätt att visa för 

eleverna att skolan tar avstånd från mobbning, vilket är ett viktigt budskap att förmedla 

som lärare. Det är överhuvudtaget viktigt att eleverna har någon att vända sig till och 

tala med om mobbning, eftersom det är ett laddat samtalsämne. Jag ser det främst som 

lärarens uppgift att skapa ett bra forum där mobbningsfrågor kan diskuteras på ett öppet 

och naturligt sätt. I detta sammanhang är det viktigt att läraren beaktar att någon elev i 

klassen kan vara mobbad, men för den sakens skull ska inte denne avstå från att tala om 

mobbning med eleverna. Tvärtom, läraren ska tala ännu mer om mobbning, så att 

eleverna verkligen förstår att läraren tar mobbningsfrågor på yttersta allvar och gör allt 

för att motverka det. Detta är några idéer som jag har för avsikt att arbeta aktivt med att 

förverkliga i min kommande yrkesroll som lärare. 
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Framtida forskning 
I inledningen nämndes att mobbning är ett problem i skolan. Därför är det viktigt att 

fortsätta att arbeta aktivt mot detsamma, både i förebyggande och uppföljande former. 

Styrdokument påpekar att skolan har ett stort ansvar när det gäller att motverka 

mobbning, något som framgår i såväl läroplanen från 1994 som i handlingsplanen för 

grundskollärarutbildningen. Av denna anledning vore det intressant att göra en mer 

omfattande studie om det arbete som görs på skolorna i syfte att motverka mobbning. 

Det vore även intressant att studera hur det går att utveckla lärares kompetens 

beträffande hantering av mobbningssituationer samt hur eleverna kan göras mer 

delaktiga i arbetet mot mobbning, eftersom det säkerligen finns mycket att förbättra på 

dessa områden. 



Att motverka mobbning i skolan-ett problem sett ur lärarperspektiv. 

  46 
 
 

 

Litteratur och källor 
Björk, O. Gunilla, 1999. Mobbning-en fråga om makt?, Lund: Studentlitteratur. 

 

Fors, Zelma, 1993. Obalans i makt-fallstudier av barnmobbning, Göteborg: 

Psykologiska institutionen. 

 

Heinemann, Peter-Paul, 1987. Mobbning-gruppvåld bland barn och vuxna, Lund: 

Bokförlaget Natur och Kultur. 

 

Höistad, Gunnar, 2001. Mobbning och människovärde, Göteborg: Förlagshuset Gothia 

AB. 

 

Ljungström, Karl, 1996. Mobbning i skolan-Ett kompendium om mobbning samt om 

mobbingbehandling enligt Farstametoden, Stockholm: Ordkällan/Pedaktiv. 

 

Myndigheten för skolutveckling, 2003. Olikas lika värde-om arbetet mot mobbning och 

kränkande behandling, Stockholm: Liber distribution. 

 

Olweus, Dan, 1991. Mobbning i skolan-vad vi vet och vad vi kan göra, Stockholm: 

Almqvist och Wiksell förlag AB. 

 

Orlenius, Kennert, 2001. Värdegrunden-finns den?, Malmö: Runa förlag. 

 

Lärarförbundet, Nr 3 2004. Pedagogiska magasinet, Lund: Gleerups. 

 

Pikas, Anatol, 1989. Så bekämpar vi mobbning i skolan, Uppsala: AMA dataservice 

förlag. 

 

Thurén, Torsten, 1991. Vetenskapsteori för nybörjare, Malmö: Liber AB. 

 

Trost, Jan, 2002. Att skriva uppsats med akribi, Lund: Studentlitteratur. 



Att motverka mobbning i skolan-ett problem sett ur lärarperspektiv. 

  47 
 
 

Utbildningsdepartementet, 1999. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994, Stockholm: CE Fritzes AB. 



Att motverka mobbning i skolan-ett problem sett ur lärarperspektiv. 

  48 
 
 

Otryckta källor 
Intervju 1 (Lena) 2004-09-07. 

 

Intervju 2 (Leif) 2004-09-07. 

 

Intervju 3 (Gun) 2004-09-07. 

 

Intervju 4 (Bosse) 2004-09-07. 

 

Intervju 5 (Karin) 2004-09-13. 

 

Intervju 6 (Inger) 2004-09-13. 

 

Intervju 7 (Eva) 2004-09-13. 

 

Intervju 8 (Birgitta) 2004-09-13. 

 

https://infoweb.unit.liu.se/ituf/gru/utbildningsplaner/utbpl00.html, 2004-08-25. 

 

http://www.skolverket.se/pdf/uinsp.pdf, 2004-08-29. 

 

www.codex.uu.se, 2004-12-05. 

 

http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0, 2004-12-06. 



Att motverka mobbning i skolan-ett problem sett ur lärarperspektiv. 

  49 
 
 

Bilaga: Lärarintervju 
 

1. Hur länge har du varit verksam som lärare? 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

3. Vilka årskurser har du? 

4. Har ni någon mobbningsplan på skolan? 

5. Har du varit delaktig i utformningen av den? Används den? 

6. Vilken roll anser du att mobbningsplanen har? 

7. Anser du att mobbning är ett problem på skolan? 

8. Talar ni mycket om mobbning inom arbetslaget? 

 

9. Fundera kring dina tankar om mobbning. Vad är mobbning för 
dig? 
 

- Var går din gräns för vad som ska betraktas som mobbning? 

 

 

10. Berätta lite om dina erfarenheter av mobbning. 
 

- Vad har du sett som lärare? 

- Känner du att du har tillräcklig kompetens för att kunna hantera 

mobbningsfrågor? 

 

11. Upplever du att det är några särskilda grupper/personer som blir 
mobbade? 
 

- Vilka är dina erfarenheter och tankar kring upptäckande av mobbning? 

- Vilka tankar har du kring hantering av mobbaren respektive mobboffret? 
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12. Vad kan en lärare göra när det gäller att motverka mobbning? 
 

- Går det att förebygga på något sätt? 

 

13. Hur kan man agera som lärare när mobbningssituationer 
uppstår? 
 

- Är det något särskilt, kanske grundläggande, som du brukar tänka på? 

- Är det något du absolut inte ska göra? 

 

14. Kan du ge exempel på bra antimobbningsarbete? 
 

- Vet du något om de förebyggande och åtgärdande modeller som finns 

mot mobbning? 

- Anser du att det finns tillräckliga resurser på skolan för att bedriva ett 

fungerande antimobbningsarbete? 


