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Sammanfattning 
 

 

Bakgrunden till detta arbete är en ökad medvetenhet bland både förskollärare och 

fritidspedagoger om att mobbning i skolan allvarligt kan påverka elevernas situation i skolan. 

Syftet med mitt arbete var att studera pedagogers upplevelse av hur skolan förebygger och 

hanterar mobbning. Dessutom försökte jag ge en översikt över vad som är känt om mobbning, 

och om olika sätt att hantera mobbning. För att kunna skapa effektiva strategier för att hantera 

mobbning måste vi förstå vilken typ av mobbning som finns och dess effekter på skolmiljön.   

 

Jag har valt att behandla befintlig litteratur som handlar mobbning och gjort intervjuer med 

fyra fritidspedagoger för att få en bild av strategier man kan använda sig av för att hantera 

mobbning. Resultaten ger en överblick över skolbaserade strategier och den sociala 

dynamiken som finns inom skolan. Den viktigaste slutsatsen av undersökningen är att 

strategier som används i skolan är effektiva för att minska mobbning. Enligt de intervjuade 

fanns det inte många mobbningsfall på skolan. 

 

Detta arbete kan förhoppningsvis bli en användbar resurs för mig i mitt framtida yrke som 

fritidspedagog för att veta vad som kan göras för att förhindra eller minimera effekterna av 

mobbning på skolan. 

 

 

Nyckelord: Mobbning, pedagoger, elever, förebyggande, åtgärd 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning till fritidspedagog växte mitt intresse 

för det ämnet som jag har valt att skriva mitt arbete om, fritidspedagogens roll mot mobbning 

i skolan. Det finns lagar som motverkar kränkningar i skolan men tyvärr består problemet. 

Barn är i hög grad beroende av den sociala miljö de lever i. För små barn är familjen den 

dominerande miljön, senare tillkommer lärare och annan personal som blir betydelsefulla för 

barnen. 

 

Jag har valt att skriva denna uppsats för att ge en sammanfattning av den senaste utvecklingen 

när det gäller mobbning i skolan genom att granska befintlig litteratur som behandlar om detta 

ämne. Jag var speciellt intresserad av hur mobbning påverkar relationer i skolan och vilka 

politiska beslut kan vidtas för att undvika det. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att studera pedagogers upplevelse av hur skolan förebygger och hanterar mobbning.  

 

1.3 Frågeställningar  
 

Mina frågeställningar är: 

• Uppfattningar om hur skolan förebygger mobbning? 

• Hur hanteras mobbning på skolan? 
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2. Litteraturgenomgång 
 

2.1. Vad är mobbning i skolan? 
 

Mobbning i skolan är en fråga som berör. Pedagogernas roll är att skapa en trygg miljö där 

barn kan få en lust att lära och möjlighet att lyckas. Därför är det viktigt att hitta strategier för 

att hantera mobbning och att vara medveten om pedagogens roll i detta arbete. Det är ett stort 

och brett ämne jag har valt att skriva om. 

Begreppet mobbning i skolan enligt Thors är: 

  

Ett mobbningsbeteende kan påverka elever på olika sätt. Då elever utsätts för mobbning 

påverkar detta hela deras liv på ett mycket negativ sätt. De kan skadas kroppsligen och 

de kan få ångest vid tanken på att gå till skolan. Mobbningen kan bli en del av vardagen 

och accepterat som något normalt (Thors, 1994, s13). 

 

Mobbning i skolan kan beskrivas som en situation där en eller flera elever, ”mobbarna", pekar 

ut ett barn, ”offret", och engagerar sig i beteenden som är avsedda att skada barnet. En 

översittare kommer ofta och vänder sig till samma offer upprepade gånger. Ett barn som 

mobbar kan dominera offret på grund av att mobbaren har mer makt än offret. Mobbning kan 

orsaka fysisk skada, känslomässigt lidande, och/eller social förlägenhet eller förnedring 

(Thornberg, 2006, s 228). 

 

Enligt Olweus definieras mobbning som "negativt beteende" med vilket han menade beteende 

avsikt att tillfoga "skada eller obehag" (Olweus, 1991, s 25). Det finns många definitioner av 

mobbning, men de flesta har det gemensamt att mobbning definieras som fysiska, psykiska 

och/eller verbala hot eller attacker som är tänkt att orsaka lidande och/eller skada på ett avsett 

offer (Thornberg, 2006, s 237). Definitionen på mobbning enligt Sonia & Smith är: 

 
En form av aggressivt beteende som oftast är avsiktligt och som psykiskt eller fysiskt 

skadar någon. Det rör sig också om ett långvarigt och upprepat beteende- veckor, 

månader och år. Det är svårt för dem som utsätts för övergreppen att försvara sig. 

Mobbningsbeteendet kan vara mycket subtilt och svårgripbart. När en elev eller grupp 

av elever väl har skapat en översittarrelation till en annan elev (eller grupp av elever) 

(Sonia & Smith, 1994, s 12). 
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Sonia och Smith definierar mobbning som ett "negativt beteende".  Det kan vara fysiskt, som 

exempelvis att trycka eller slå, eller verbalt, som till exempel att såra någon med 

förolämpningar eller elakt skvaller.  Hos yngre barn kan mobbning också ofta innefatta 

uteslutning som när ett barn kan berätta att ett annat inte vill leka med det och uppmanar 

andra att ansluta sig att utesluta den som utsatts för mobbning. Mobbning kan drabba barn i 

alla åldrar, från förskola till gymnasiet (Thors, 2007, s 58). 

Det finns ytterligare flera faktorer som kan hjälpa oss att identifiera mobbning. Detta är 

psykologiska, känslomässiga, sociala eller fysiska trakasserier av en elev från en annan i 

skolan. 

 

Mobbning är: När en person blir systematisk utsatt av en eller flera. Mobbning kan 

beskrivas på olika sätt. Man kan indela den i tre typer: 1) psykisk, 2) verbal och 3) 

fysisk mobbning (Höistad, 1994, s 41). 

 

Inte all forskning håller med om vilka faktorer som är nödvändiga för att definiera mobbning, 

men många är överens om att de tre mest centrala faktorerna för mobbning inkluderar 

upprepningar, skada och ojämlika maktförhållanden (Höistad, 1994, s 41). 

 

 

2.1.1 Psykisk mobbning 
 

Psykisk mobbning uppstår när ett barn är isolerat eller inte får delta i aktiviteter med andra 

barn. Det kan till exempel ignoreras i matsalen eller inte fått vara med och leka på rasten. Det 

kan också handla om att sprida rykten om ett annat barn, rykten som är sårande och bara har 

ett syfte - att försämra självkänslan hos det barn som ryktet handlar om. Detta är ett fall där 

mobbningen inte nödvändigtvis har en fysisk komponent och därför är det ibland är svårare 

att upptäcka (Thors, 2007, s59). 

Psykisk mobbning sker bland både vuxna och barn. Liksom andra former av mobbning finns 

det oftast ingen logisk förklaring till vad som gör någon till ett offer, likaså vem som blir 

mobbare.  Psykiska mobbare tenderar att hitta ett offer och de bestämmer sig för att få dem att 

känna sig liten och oönskad. De kan göra saker för att provocera fram ilska och tårar i sina 

offer och kan ta till lögn och fusk för att nå sina mål. Denna typ av misshandel gör att offret 
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känner sig försagd och osäker, det får långsiktiga konsekvenser där offret kommer att behöva 

handskas med låg självkänsla och en minskad känsla av egenvärde. Psykisk mobbning kan 

även leda till fysiska problem om offret blir deprimerat och förtvivlat (Thors, 2007, s 61). 

 

2.1.2 Verbal mobbning 
 
Verbal mobbning är den mest framträdande typen av psykisk mobbning för både pojkar och 

flickor. Den typen av mobbning kan vara lätt att upptäckta. Former av verbal mobbning 

inkluderar kommentarer om offrets utseende eller sexualitet, man ringer, sprider rykten eller 

skvallrar om offret, hånar, hotar om fysiskt våld eller rasistiska tillmälen. Till skillnad från 

fysisk mobbning kan verbal mobbning fortsätta under hela skoldagen utan att 

uppmärksammas av skolans lärare. Detta är en av de mest skadliga aspekterna av verbal 

mobbning (Höistad, 1994, s 46). 

 

2.1.3 Fysisk mobbning 
 
Fysisk mobbning är ett allvarligt problem, som påverkar mobbaren och offret, men även andra 

elever som bevittnar mobbning. Fysisk mobbning förekommer oftast i skolan, men det kan 

också uppstå på vägen till och från skolan eller annan tid efter skolan. Högstadiet är den ålder 

när fysisk mobbning är vanligast, och nästan alla högstadiet elever påverkas direkt eller 

indirekt av mobbning. Detta är en ålder där det blir viktigt för ungdomar att passa in med sina 

jämnåriga. Detta gör att vissa elever är mer benägna att mobba eller tolerera mobbning för att 

passa in, medan de som inte passar in kan sticka ut och bli offer (Thors, 2007, s 62). 

 

Mobbning i skolan kan uttryckas i form av fysiska angrepp.  Sådana fysiska angrepp behöver 

inte innehålla våld för att utgöra mobbning.  Till exempel, om en elev bara hotar med knuten 

näve för att skrämma en annan klasskamrat, uppträder hotfullt med fysiska trakasserier och 

sedan hot om fysiskt våld (Thors, 2007, s 62). 
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2.1.4 Direkt och indirekt mobbning 
 

Mobbning kan vara direkt eller indirekt. När mobbning sker i direkt form, konfronterar 

mobbaren offret ansikte mot ansikte. Exempel på direkt mobbning är de situationer där offret 

är verbalt trakasserat eller hotat, fysiskt attackerat (t.ex. slog, sparkade, knuffade ner), eller 

socialt generat (t.ex. hånade, vägrade en plats i skolbussen). När det gäller indirekt mobbning, 

angriper översittare offrets sociala anseende eller rykte, vanligtvis när offret inte är med. En 

elev ägnar sig åt indirekt mobbning om han eller hon sprider elakt skvaller eller skriver 

kränkande klotter om en klasskamrat. Offren är särskilt missgynnade i indirekt mobbning 

eftersom de aldrig kan upptäcka identiteten på den person eller grupp som ansvarar för 

mobbningen (Thornberg, 2006, s 228). 

 

 

2.1.5 Orsak till mobbning 
 

Mobbning är inte ett nytt problem i skolor, men det blir allt mer uppmärksammat då händelser 

av mobbning i skolan ökar. Nedan är några av de främsta orsakerna till mobbning i skolan 

enligt Thors (2007, s 66) 

 

• Barn som inte får uppmärksamhet eller känslomässigt stöd i hemmet kan försöka få 

uppmärksamhet även på negativa sätt. För att göra detta kan de försöka bli centrum för 

uppmärksamhet genom att förödmjuka någon annan. 

• Vissa barn kan bara upprepa beteenden de blir vittnen till hemma. De kan se en 

förälder mobbad av den andra eller kan vara offer för mobbning av äldre syskon. 

• TV-program, TV-spel, webbplatser och populärmusik har alla aspekter som 

uppmuntrar till beröm för våldsamt beteende som ett sätt att hävda sig själv. Ett oroligt 

barn kan använda dessa som exempel på sätt att vara aggressiv för att vinna 

popularitet hos jämnåriga. 

• Det finns många barn som lever i oönskade familjesituationer eller som befinner sig i 

kränkande situationer. I ett försök att utöva någon form av kontroll över sitt liv, 

kommer de att försöka manipulera andra, även om de måste använda hot och glåpord. 

• En mobbare kan mobba någon för att mobbaren känner rädsla för att själv bli mobbad. 
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• Grupptryck kan påverka. Gruppen och dess ledare kräver lojalitet av sina medlemmar 

vilket gör att många inte vågar stå emot och säga ifrån vid mobbningssituationer utan 

gör som de andra i gruppen. 

 
 

2. Fritidspedagogers roll i arbetet mot mobbning i skolan 
 

Mobbning i skolan kan få negativa konsekvenser för det allmänna klimatet på skolan och 

specifikt för elevernas rätt att lära sig i en trygg miljö. Mobbningen är utbredd, och är kanske 

det mest underrapporterade säkerhetsproblemet i skolan. Skolan spelar en avgörande roll i att 

stoppa mobbning. Eftersom de flesta aggressioner händer på skolgården på rasten, i lunchrum 

eller på skolans toaletter.  Skolan ska tillämpa nolltolerans som gör det tydligt att mobbning 

inte tolereras (Sonia & Smith, 1994, s105). I Lgr 11 uttrycks skolans ansvar för att minska 

mobbning i skolan och skapa en trygg miljö. 

 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter 

att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan 

verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa 

samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig 

roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lgr 

11, S7). 

 
Alla skolans aktörer måste samarbeta för att lösa problemet med mobbning. Detta innebär att 

lärare, administratörer, föräldrar och elever måste samarbeta för att bedöma omfattningen av 

mobbningen på skolan och för komma på sätt att motarbeta mobbning. Varje skola måste anta 

en strategi som uppfyller skolans unika behov för att förebygga trakasserier (Höistad, 1994, s 

46). 
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2.2.1 Hur förebygger skolan mobbning?  
  

Mobbning på skolan hämmar lärandeprocessen.  Det är skolans ansvar att minska mobbning, 

både lärare och föräldrar kan spela en mycket viktig roll i arbetet för att minska mobbningen i 

skolan (Thors, 2007, s 62). Åtgärder som kan vidtas av lärare är enligt Thors:  

 

• Att ge eleverna rätt mängd kärlek och tillgivenhet är ett sätt att enkelt minska 

mobbning.    

• Lärare kan ge rådgivning till eleverna.  Rådgivning kan ge tillfredsställelse och kan få 

dem att slappna av.  Karriärvägledning kan hjälpa eleverna att avgöra vad de vill i 

framtiden och sätt att uppnå det.  

• Lärare bör vidta stränga åtgärder mot eleverna som visar våld i skolorna.  Om lärare 

vidtar strikta åtgärder mot våldsamma elever kommer sedan andra elever att vara 

rädda för att göra våldsamma aktiviteter i skolan.  Strikta åtgärder kan enkelt förhindra 

upprepande av dessa beteenden.  

• Lärare kan öva avslappning tillsammans med barnen.  Meditation kan hjälpa eleverna 

att slappna av i kropp och själ.  Det ger en lugnande effekt på sinnet.  

• Lärare bör ges utbildning med anknytning till barnpsykologi.  En utbildad lärare kan 

hjälpa eleverna på ett mycket bättre sätt.  

• Lärare bör uppmuntra enskilda samtal med eleverna.  Dessa personliga samtal 

kommer att hjälpa lärarna att få mer information om eleverna.  Eleverna kan tala om 

sina personliga problem och läraren kan hjälpa dem att finna lösningar på problemen.  

• Om en elev står inför någon form av svårigheter bör lärare hjälpa dem.  Om en elev 

har gjort någon form av misstag ska läraren då diskutera det artigt med eleven.  

• För konfliktlösning i klasser bör lärare ge dem undervisning i konfliktlösning vilket 

utrustar eleverna med alternativa sätt att lösa konflikter på.  

• Lärare bör alltid hålla ett öga på eleverna och om de misstänker någon form av 

kränkande aktivitet då bör de ha samtal med elever och med deras föräldrar (Thors, 

2007, s 68).  
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2.2.2 Lärares roll i arbetet för att stoppa mobbning i skolan  
 

Mobbning leder ofta till våld om den tillåts eskalera varför det är viktigt att ta det på allvar 

(Strategier mot mobbning, 1994, s124).  Sådana problem måste bromsas i sitt inledande skede för 

att undvika tunga komplikationer för alla inblandade som finns runt barnet.  

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
(Lgr11, s6) 

 

Enligt FN:s konvention artikel 3:3 krävs att ”konventionsstaterna skall säkerställa att 

institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av 

behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal 

och lämplighet samt behörig tillsyn” (Hammarberg, 1994, s36). 

 

Lärare måste kunna spela en aktiv roll i formandet av skolans miljö för att minimera risken att 

våldsamma beteenden uppstår hos barnen.  Detta innebär att lärare behöver få utbildning om 

hur man hanterar ett rebelliskt barn, hur man ska vara snäll mot dem, hur man vinner deras 

förtroende och framför allt om hur man kan undertrycka sin ilska.  För att förstå elevernas 

problem behöver läraren mer tid och metoder och bara genom att få tränas av experter, kan 

lärarna hjälpa eleverna att kontrollera tankar om våld (Thors, 2007, s69). 

 

Lärare som har utbildats kan använda sin kunskap om detta för att hjälpa eleverna att 

kontrollera sin ilska och sina känslor på bästa möjliga sätt.  Tankar som är motiverande och 

inspirerande kan användas i sådana klasser och de kan inkludera undervisning om speciella 

tips på hur man bäst kan lösa problem istället för att låta dem växa ytterligare (Thornberg, 

2006, s 255). 

 

 

2.2.3 Vilka åtgärder kan skolor vidta mot mobbning?  
 

Skolan kan etablera en policy där föräldrarna till elever som har deltagit i mobbning 

kontaktas. Vid en sådan förälderkonferens bör skolpersonal försöka värva förälder att arbeta 

med dem för att stoppa elevernas mobbning. Om föräldern förnekar att ett problem existerar 
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eller vägrar att samarbeta för att förändra barnets beteende bör skolan tydliggöra för föräldern 

att skolan kommer att övervaka barnets beteende noggrant och vidta lämpliga disciplinära 

åtgärder om framtida mobbning incidenter inträffar (Sonia & Smith, 1994, s123). 

 

Skolan kan övervaka tidigare kända mobbare genom insatser som till exempel fokusgrupper, 

enkäter, direkt observation, spårning av disciplinära hänvisningar och sedan göra löpande 

kontroller för att se om dessa insatser har minskat mängden av mobbning bland elever och 

förbättrat det emotionella klimatet i skolan. En effektiv strategi fokuserar på att förändra 

skolan och klimatet i klassrummet genom att öka medvetenheten om mobbning, öka lärare 

och föräldrar delaktighet och tillsyn, som utgör tydliga regler och starka sociala normer mot 

mobbning, och att ge stöd och skydd för alla elever (Olweus, 1991, s125). 

 

Mobbning i skolan är ofta ett dolt problem och därför kan skolan delge resultat av sina 

bedömningar regelbundet i form av en "lägesrapport" med skolpersonal, föräldrar och elever 

för att öka motivationen i hela skolan för det mobbningsförebyggande arbetet. Lärarna är 

oftast omedvetna om hur utbredd mobbningen är och de kanske inte ens inser allvaret i de 

mobbningsincidenter som kommer till deras kännedom. Lärare som menar allvar med att 

minska mobbningsbeteenden måste bedöma omfattningen av problemen i deras klassrum, se 

till att klassen förstår vad mobbning är och varför det är fel, konfrontera elever som deltar i 

mobbning på ett fast men rättvist sätt, och tillhandahålla lämplig och konsekvent hantering av 

mobbning när den uppstår.  Genom att samla information genom direkt observation, samtal 

med annan personal och undersökningar av elever kan lärare få en god uppfattning om 

mängden och svårighetsgraden av mobbning i klassrummet (Sonia & Smith, 1994, s147). 

För att bedöma omfattningen av mobbning bland elever kan lärare göra följande:  

 

• En enda lärare är inte sannolikt tillräckligt för att kunna exakt bedöma elevens 

beteende för att plocka ut mobbare och offer i sina egna klassrum. Man kan därför 

rådgöra med annan skolpersonal som interagerar med eleverna för att se om de kan ha 

observerat mobbning i din klass.  

• Skapa en enkel enkät på temat mobbning som eleverna varar på anonymt. Enkäten kan 

omfatta frågor som "Var sker mobbning i skolan"? ”och” Hur många gånger har du 

varit mobbad i år? ". Om din skolas administratör godkänner, kan du även be eleverna 

att ge namn på specifika barn som de tror är översittare (Sonia & Smith, 1994, s147). 
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3. Metod  
 

I denna undersökning användes intervju som metod. I kvalitativa intervjuer finns det mycket 

större intresse för den intervjuades synvinkel, i kvantitativ forskning, speglar intervjun 

forskarens frågor (Kvale, 1997, s128). Jag intresserade mig för hur lärare hanterar mobbning 

på skolan, därför valde jag att använda mig av kvalitativ metod för mitt arbete. Jag kände att 

jag behövde förstå mer om ämnet.  

 

3.1 Urval och begränsningar 
 
Jag har valt att göra min undersökning på en grundskola i mellan Sverige. Mitt urval består av 

fyra personer varav två är fridspedagoger och två är förskollärare som arbetar på fritids. De 

arbetar på samma skola.  

 

Antalet intervjuer är begränsat på grund av otillräcklig med tid. Jag har valt att intervjua 

pedagoger med olika erfarenheter som är verksamma inom grundskolan, därför att det är 

möjligt att skeenden upplevs och uppfattas på olika sätt beroende på arbetslivserfarenhet, 

utbildning och så vidare. 

 

Tabell 1. En beskrivning av respondenterna 

Intervjuer 1. 2. 3. 4. 

Utbildar Fritidspedagog Fritidspedagog Förskollärare Förskollärare 

Ålder 52 34 36 29 

Kön Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Arbetade år 25 år 4 år 14 år 2 år 

 

 

3.2 Datainsamling 
 

Med kvalitativa intervjuer försöker vi förstå något från respondenternas synvinkel för att 

försöka få en djupare förståelse för innebörden i deras erfarenheter. Intervjuer ger 
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respondenterna en möjlighet att förmedla en situation från deras egna perspektiv och med 

deras egna ord. En allmän intervjuguide måste även innehålla en struktur (Trost, 2010, s 100). 

 

Jag använde mig av strukturerade intervju. En strukturerad intervju innebär att frågeområdet 

och frågorna är bestämda i förväg. Intervjuerna börjar med enkla frågor. Enkla frågor är 

öppna frågor som ger den intervjuade möjlighet att ange riktningen för intervjun (Trost, 2010, 

s100). Jag var speciellt intresserad av hur de upplevde att mobbning påverkade relationerna på 

skolan och vilka åtgärder som kan vidtas av skolan för att undvika mobbning. Jag ville 

därigenom undersöka hur skolan arbetar mot mobbning och hur pedagoger definierar 

mobbning på skolan (Se intervjuguide i bilaga 1).  

 

Den viktigaste delen av denna intervju var att fråga dem om deras utveckla förståelse av 

mobbning. Därför utgick intervjuerna från ett beskrivande och explorativt perspektiv (Trost, 

2010, s103).  

 
 

3.3 Genomförande 
 
Innan intervjun planerade jag mina frågor noga och uppmärksammade språk, form och 

begriplighet och sedan ordningen på intervjun. Jag testade mina frågor så att de lätt kunde 

förstås så att det inte fanns någon tvetydighet (Kvale, 1997, s128). Intervjupersonerna blev ett 

par veckor före intervjutillfället tillfrågade om de ville medverka i min undersökning och 

samtliga har tackade ja. Den första kontakten med respondenterna skedde via telefon och 

sedan bestämde vi tid för att träffas. Jag ringde till skolan och presenterade mig själv och 

studies syfte, samt förklarade kortfattat och enkelt den undersökning jag skulle göra och vad 

jag ville intervjua dem om.  Intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum på skolan. Intervjuerna 

varierade i längd, med ett genomsnitt på cirka tio minuter. Pedagogerna fick veta innan 

intervjun att deras svar skulle registreras under samtalet. I intervjusessionerna, använde jag en 

MP3-spelare för att spela in samtalet och det gjordes också anteckningar. MP3-spelaren var 

tillräckligt liten för att vara lätt att sätta var som helst, och gjorde att de tillfrågade kände sig 

mer bekväma. Genom att använda denna metod, stördes inte pedagogerna av att de spelades 

in.  
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3.4 Bearbetning av material 
 

Mina fyra intervjuer spelades in som tidigare nämnts. Jag har sedan lyssnat på varje intervju 

via hörlurar och skrivit ner dem ordagrant allt eftersom de genomförts. Att skriva ner varje 

intervju tog mycket tid men samtidigt inleddes den process då materialet började bearbetas. I 

slutet av varje intervjuutskrift gjorde jag en kort analys med reflektioner kring materialet. 

Trost (2010, s 139) beskriver hur man kan analysera och tolka materialet: ”samla in data, att 

analysera data och att tolka sitt datamaterial”.  Jag samlade in data, lyssnade igenom 

inspelning av samtalen och efter det tolkade jag datamaterialet med hjälp av relevant 

litteratur. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 

Validiteten i mitt arbete kan definieras som att jag har kunnat svara på de frågor jag har ställt. 

Genom att välja att intervjua lärare som har goda kunskaper och erfarenhet i ämnet jag 

undersöker har jag försökt uppfylla kravet på validitet (Kvale, 1997, s129). 

 

I mitt fall kan jag som undersökare tolka informationen som jag fått genom det som sägs i 

intervjuerna. Respondenternas svar kan också påverkas av mig som är intervjuare, så kallad 

intervjueffekt (Kvale, 1997, s130). Reliabiliteten av min studie bör därför bekräftas av fortsatt 

forskning inom området. 

 

3.6 Etik 
 
 
I början av varje intervju har jag betonat att respondenten kunde undvika att besvara frågor 

som fick dem att känna sig obekväma. Dessutom garanterades konfidentiellitet i hela 

undersökningsprocessen. För att säkerställa att undersökning var både lämpligt och etiskt och 

för att följa universitetets förfaranden används siffror istället för namn för att identifiera 

respondenterna för att bevara deras konfidentiellitet (Kvale, 1997, s131).  
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4. Resultat 
 
 

4.1 Vad är skolmobbning? 
 

Majoriteten av de tillfrågade kunde ge en klar definition av mobbning utifrån sitt eget 

perspektiv, det var en av de fyra tillfrågade som inte kunde ge en klar definition. Det var dock 

ingen som kunde ge en definition som stämde överens med deras skolas formella definition av 

mobbning. Av de respondenter som svarade på denna fråga, var de flesta överens om att 

mobbning innefattade en gärningsman och ett offer och att båda kan vara enskilda personer 

eller grupper av individer. 

 

Respondent 3 definierade mobbning i allmänna termer, såsom "en obalans av makt i ett 

förhållande" eller "när ett barn hackar på ett annat barn." Andra respondenter hade mer 

specifika kriterier, bland annat att mobbning har en repetitiv karaktär och en makt obalans i 

sociala relationer. Respondent 1 ansåg att mobbning är:  

 

"När en elev känner sig som de vill navigera sina sociala relationer genom att kräva 

makt och genom styrning av andra [som] förolämpa andra genom hotelser och sociala 

relationer." (Respondent 1) 

 

En annan respondents definition fokuserade mer på hur mobbning påverkar offren och termer 

som "hotad", "ängslig" och "rädda" användes. Samtliga respondenter kunde nämna minst ett 

konkret exempel på mobbning som inträffat i skolan under det senaste läsåret. Vissa 

respondenter kunde nämna flera exempel på alla typer av mobbning, och några incidenter 

inträffade så sent som dagen före intervjun. 

 

 

4.2 Hur förebygger skolan mobbning?  
 

Lärarna var medvetna om att mobbning och annat våld kan förekomma på deras skola. 

Således, i min intervju, visade lärarna att skolan hade en gemensam strategi för all 

skolpersonal för att hantera alla typer av mobbning. Några respondenter ansåg att skolan kan 
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förebygga skolmobbning genom en bra strategi som antagits av skolpersonalen och 

föräldrarna.   

 

Det finns ett antal saker pedagogerna ansåg att de kan göra för att göra deras skola säkrare och 

för att förhindra mobbning.  Följande är strategier på hur man kan närma sig mobbning i 

skolan enligt intervjuade pedagog 1:  

• Göra en lägesbedömning av mobbningen i skolan. Definiera var och när mobbning 

inträffar.  

• Ökad tillsyn av en vuxen. Arbeta med stödpersonal, såsom matsalspersonal, bussförare 

på busshållplats och personal på lekplats, som kan observera mobbningshändelser som 

utvecklas utanför klassrummet.  

• Uppmuntra lärare och personal att lämna in rapporter av fall där mobbning 

förekommer.  

• Skapa en uppdragsbeskrivning, uppförandekod, och gemensamma regler på skolan 

som fastställer ett klimat där mobbning inte är acceptabelt.   

 

Respondent 2 tar upp hur man hantera mobbning i skolan genom att inkludera elever, 

föräldrar, lärare och personal i det mobbningsförebyggande arbetet. Inrätta en kommitté för 

skolans säkerhet och en arbetsgrupp med en samordnare vars jobb det är att planera, 

genomföra och utvärdera skolans mobbningsförebyggande strategi.  

 

Två fritidspedagoger ser att det finns olika sätt att förbygga skolan mobbning. Respondent 3 

ser att integrera mobbningsförebyggande material i läroplanen och skolans verksamhet. Hon 

menar vidare att implementera läroplansbaserade diskussioner och aktiviteter om mobbning 

till exempel rollspel i varje klass.  Liksom respondent 4 menar hon att främja fritidsaktiviteter. 

Vidare anser hon att förstärka de positiva sociala interaktionerna i en inkluderande miljö. 

Dessutom öka medvetenheten om dina mobbningsförebyggande initiativ. Starta en 

informationskampanj för att göra målen kända på skolan, för föräldrar och 

samhällsmedlemmar.  

Hon talar slutligen om att upprätta en kultur av acceptans och respekt på skolan. Utnyttja 

personalmöten, klassamlingar, föräldramöten, nyhetsbrev till familjer och skolans hemsida för 

att sprida information. (Respondent 4) 
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4.3 Vilka åtgärder kan skolan vidta vid mobbning?  
 
Under intervjun beskrevs olika åtgärder vid mobbning. Enligt respondent 1 kan miljön på 

skolan stödja elever som vill säga ifrån mot mobbning.  Det kan finnas områden som inte ses 

av personalen, exempelvis trapphus eller skolgårdar, där mobbarna trakasserar barn men den 

mesta mobbning sker i närvaro av kamrater då mobbaren vill bli erkänd och känna sig stark 

genom andras bekräftelse. De intervjuade pedagogerna gav några exempel på olika sätt som 

mobbning kan åtgärdas: 

Respondent 2 tycker att vi pratar med eleverna och dess föräldrar. Föräldrar bör vidta åtgärder 

för att förebygga och stoppa mobbning i skolan. Hon säger det är viktigt att dokumentera när 

sådant här sker. Lärare bör uppmuntra enskilda samtal med eleverna för att hjälpa dem 

undvika mobbning.  

En annan sak som pedagoger jobbar med, är att samarbeta med andra pedagoger i skolan. 

Respondent 1 säger att det är viktigt att fråga andra pedagoger som har djup erfarenhet med 

hantering av mobbning. Hon tror att vuxna måste ta ansvar för att stoppa det.  Barn kan inte 

göra det på egen hand.  De har ofta inte pratat om det med vuxna eftersom de skäms eller de 

är rädda för vuxna inte lyssnar.  Men de vill prata om det.  De måste veta att varje vuxen i 

skolan lyssnar på dem och vill hjälpa dem rapportera om problem med mobbning. 

(Respondent 1) 

 

Avslutningsvis tror respondenterna att vi alla har en roll att spela, oavsett om vi har barn och 

eller om vi är lärare, eller andra som arbetar med barn.  Att vara en god förebild och att skapa 

en förtroendefull relation med barnen är själva kärnan i den rollen. Respondent 4 svarade att 

om lärare misstänker eller upptäcker att ett barn har utsatts för mobbning kan man vara osäker 

på vad man ska göra.  Du kan vara rädd för att säga fel saker. Hon tillägger att det är viktigt 

att lämna över utredningen till rektor. Hon menar också att det dock finns några 

grundläggande saker du kan göra för att hjälpa:  

•Lugna barnet genom att säga saker som:  

 "Jag tror på dig."  

 "Du är inte ensam."  

 "Det är inte ditt fel."  

 "Det är bra att du berättade för mig. Du gjorde det rätta."  

• Förklara vad som händer om det finns möjlighet:  

 "Jag måste dela med mig vad du berättade för mig med vissa människor. De kan hjälpa dig."  
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4.4 Analys av resultat 
 

Respondenterna hade en förståelse för vad mobbning är och var mycket benägna att förmedla 

sina synpunkter till eleverna, och därmed stoppa utvecklingen av en mobbnings kultur. Det 

var tydligt att pedagogerna hade fått en praktisk inblick i hur man hanterar mobbning och den 

komplexa karaktär av de relationer som finns bland elever i skolmiljön. Skolans strategi var 

inriktad på utveckling av en gemensam förståelse av skolans gemenskap och en förståelse av 

vad mobbning är, det vill säga att definiera beteende. Begäran om hjälp, diskussioner och en 

kontrollerad reflektion kombineras för att låta enskilda elever få möjlighet att anpassa sitt 

beteende. Det har möjliggjort en nyanserad förståelse för mobbning i dess olika former, så att 

generaliserade antaganden kan göras om förekomsten av beteendet. Detta möjliggör en 

förståelse för orsak och vilken typ av övergrepp och även vilken långsiktig inverkan det har 

på de inblandade individerna. Det är ytterst viktigt att inse att bara för att tillvägagångssättet 

antas av hela skolan garanterar inte automatiskt utvecklingen av en säker miljö.  

 

När jag har läst litteraturen, sökt information på Internet och genomförde intervjuer så inser 

jag hur stort problemet med mobbning i skolan är och hur många barn det omfattar. 

 Enligt FN:s barnkonvention artikel 19 ”har barnet rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt 

våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare”.  Ska man 

arbeta som lärare och pedagog är konventionen om barns rättigheter viktig att ta del av. Jag 

kan tycka att alla pedagoger, och särskilt fritidspedagoger som jobbar mest ute med barn, 

borde ha kunskaper för att hantera och åtgärda mobbning på skolan. Respondenterna menade 

att är man osäker så ska man inte vara rädd att rådfråga andra pedagoger och vuxna.  Mina 

frågeställningar kan säkert diskuteras i det oändliga och det finns många sidor av allt.   
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5. Diskussion 
 
Vid skolan där undersökningen genomfördes gjordes specifika insatser som kunde sättas in i 

syfte att lösa fall av mobbning. Även om resultatet inte visade några säkra empiriska belägg 

för att kunna peka på framgång pekar mycket på att det har varit framgångsrikt och det verkar 

finnas en minskning av mobbning och en ökad medvetenhet hos både personal och elever för 

mobbning. 

 

Resultatet visade att majoriteten av pedagogerna inte bara var medvetna om effekterna av 

mobbning, utan att de också förstod att de hade ett ansvar att vidta åtgärder. Nästa steg i 

skolans utveckling av en strategi mot mobbning var införandet av specifika åtgärder för att 

stoppa mobbning. Enligt de intervjuade lärarna var skolan mycket medveten om man måste 

ha en strategi för att:  

a) definiera mobbnings beteende 

b) stoppa mobbning 

c) hjälpa elever att undvika mobbare 

d) uppmuntra åskådare att ingripa 

 

Strategierna som skolan valt upplevdes vara bra och effektiva. Enligt Olweus (1991, s 38) 

skall skolor ha ett effektivt program för att skydda barn mot mobbning för att skapa en god 

inlärningsmiljö och bra klimat på skolan. Arbetet kommer att vara effektivt när alla pedagoger 

i skolan samarbetar med varandra samt föräldrarna med skolan och elever med varandra 

(Thornberg, 2006, s78). Skolan där intervjuerna genomfördes kan tydligt visa att den tar 

frågor om mobbning på allvar. Det finns en tydlig policy angående mobbning, som innehåller 

ett intresse för att minska förekomsten av mobbning. Strategin har höjt medvetenheten om 

mobbning i skolan och personalen har en god förståelse för mobbningsprocessen och är i 

allmänhet uppmärksam på tecken på mobbning. Men mobbningen på skolan där 

respondenterna arbetade har inte elimineras, enligt min mening, behöver skolan mer förståelse 

för mobbning och ett utökat samarbete med föräldrar för att hitta lämpliga och effektiva 

åtgärder för att minska mobbningen på skolan. Exempelvis kan det erbjudas kurser som gör 

lärare, administratörer och personal i skolan medvetna om omfattningen av mobbning och 

hjälpa dem att lösa det (Olweus, 1991, s78).  

Mobbare vars beteende är oemotsagt kommer, enligt mina intervjuer, ofta söka skydd genom 

att skylla på andra. Mobbning är vanligt när det finns missförstånd och dålig kommunikation. 



 

 19

Det offer som isoleras genom påverkan från mobbarna och är desperata att "passa in", skickar 

ut signaler om att det finns ett problem. De försöker att se ut som om de inte är oroliga. 

Offentlig förnedring, följt av privat, tyst plåga, är normen för många elever som utsätts för 

mobbning (Höistad, 1994, s69). Vi kan hjälpa offret att utveckla positiva kontakter med 

andra.  När mobbare väljer ett offer riktar det sig vanligtvis till barn som har få eller inga 

vänner.  Om ett barn har minst en stor vän i skolan, är det mindre risk att han eller hon blir 

mobbade och barnet har då oftast bättre förmåga att handskas med effekterna av mobbningen 

när den inträffar.  Pedagogers mål bör alltså vara att stärka den sociala ställningen för offret 

med klasskamrater och andra elever och vuxna i skolan.  Om människor i skolan utvecklar 

positiva förbindelser med den utsatta eleven, kan de vara villiga att ingripa för att hindra 

offret från att bli mobbat (Thornberg, 2006, s236). 

 

Min slutsats är att informationen måste nå alla pedagoger för att man ska kunna åtgärda 

mobbning på skolan. Man kanske måste informera mer och försöka hjälpa många elever och 

föräldrar hur man faktiskt tar hand om ett barn som blir mobbat. Jag hoppas att mitt arbete ska 

kunna ge kunskap om mobbning och att läsarna får upp ögonen för alla barnen där ute som 

behöver en vuxen att lita på. Ensam är det svårt att göra allt, men tillsammans kan man göra 

något!  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor till lärare 
 

• Hur beskriver du mobbning?  

• Hur förebygger skolan mobbning?  

• Upplever du att det förekommer mobbning på skolan?  

• Vilka åtgärder genomföra skolan vid mobbning?  

• Hur anser du att man skall förebygga mobbning?  

• Hur anser du att man hantera?  

 

 

 


