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Abstract 

This essay will see if it is possible to counteract bullying. The basis of my interest in studying bullying is 

rooted in my own schooling when I myself have been a bully. This has especially left deep scars in my 

bullied classmate, but also in me. I do not want any human being should be subjected to it as my 

classmate became exposed. After having studied the amounts of literature my understanding is that it is 

possible to counteract. There are different methods, but most are based in the Olweus method from the 

early 80's. It is one of the largest surveys about bullying in schools that have been made and a lot of the 

studies that have been done are based on this investigation. Much of the literature I have read refers to 

Olweus. His study shows that bullying can be reduced by between 50-70 percent (Olweus, 1999). 

Besides Olweus, i have also taken note of the recent literature. There are some new thoughts and 

ideas, but much is the same as what Olweus described. My work is a literature review. That means I 

have mainly through literature and the internet taken note of what scientists have come up with in terms 

of bullying and how the school and its teachers must work to counteract this. 

 

 I will end my essay with a discussion. There emerges my idea of what the literature said is true, and to 

what rate. Here I will even develop my own thoughts, ideas and own experience of bullying and how I 

as a teacher must work to counteract this. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen skall se om det går att motverka mobbning. Grunden i mitt intresse av att studera 

mobbning har sin grund i min egen skolgång då jag själv har varit en mobbare. Detta har framförallt satt 

djupa spår i min mobbade klasskamrat, men även i mig. Jag vill inte att någon människa ska bli utsatt för 

det som min klasskamrat blev utsatt för. Efter att ha tagit del av mängder av litteratur så är min 

uppfattning att det går. Det finns olika metoder, men de flesta grundar sig i Olweusmetoden som kom 

redan i början på 80-talet. Det är en av de största kartläggningar om mobbning i skolan som har gjorts 

och de flesta andra studier som har gjorts har sin grund i denna undersökning. Mycket av den litteratur 

jag läst hänvisar till just Olweus. Hans undersökning visar att mobbning kan minskas med mellan 50-70 

procent (Olweus, 1999). Förutom Olweus har jag även tagit del av nyare litteratur. Där finns några nya 

tankar och idéer men mycket är samma som det Olweus beskrivit. Mitt arbete är en litteraturstudie. Det 

betyder att jag har via framförallt litteraturen och internet tagit del av vad forskare har kommit fram till 

vad gäller mobbning och hur skolan och dess lärare skall arbeta för att motverka detta. 

 

 Mitt arbete avslutas med en diskussion. Där framkommer min uppfattning om det som litteraturen sagt 

stämmer och i vilken grad. Där lägger jag även fram mina egna tankar, idéer och egna erfarenheter av 

mobbning och hur jag som pedagog skall arbeta för att motverka detta.  

 

Nyckelord: Motverka, mobbning, litteraturstudie, diskussion. 
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1 Inledning 

 
1.1Bakgrund 

 
Den här uppsatsen bör läsas av den som på ett lättillgängligt sätt vill få förslag på åtgärder för att 

motverka mobbning. Jag har lagt mitt fokus på skolan men även tittat på hur fritidsgården kan hjälpa till 

att motverka mobbning. Där har Maud Ihrskogs avhandling ” Kompisar och kamrater. Barn och ungas 

villkor för relationsskapande i vardagen” från 2006 varit till stor hjälp. Mobbning är något avskyvärt 

som kan sätta elaka spår i en människas liv. I det här arbetet ska jag skriva om mobbning. En av 

anledningarna till mitt intresse av mobbning är att jag själv har varit en mobbare. Jag var med och 

mobbade en klasskamrat i grundskolan. Först i vuxen ålder har jag förstått vilken skada det orsakat i en 

annan människas liv. Trots mina ursäkter så mår jag dåligt vid tanken på mitt beteende.  Min ursäkt tar 

naturligtvis inte bort hennes smärta. Trots det jag gjort har hon förlåtit mig. Men vad var det som 

orsakade att min klasskamrat blev mobbad och inte jag? Det är tankar som har snurrat i mitt huvud.  Jag 

är egentligen arketypen för ett mobboffer med min invandrarbakgrund, svart hår och kraftigt överviktig. 

En förklaring kan vara att jag inte var tyst utan väldigt snabb på att svara om det var någon som försökte 

reta mig. En annan fundering som har funnits är, vart var lärarna när vi mobbade? Var vi så skickliga på 

att dölja det eller valde de att inte se? Mitt arbete inom skolans värld har gjort att min syn på mobbning 

ändrats. Det är mer utbrett än jag någonsin trott och att det går långt ner i åldrarna. En annan orsak för 

mitt intresse av mobbning är mitt eget föräldraskap. Som förälder så har min rädsla för att han ska bli 

mobbad kommit med tiden. I mitt arbete med uppsatsen har jag gått igenom mycket litteratur. Till min 

förvåning upptäckte jag att mycket av litteraturen hänvisar till Dan Olweus och hans cirka trettio år 

gamla arbete. Mitt arbete är begränsat till att omfatta mobbning på skolan eftersom det är där som en 

lärare har bäst möjlighet att se vad som händer. Om jag skulle ha tagit med nätmobbning så skulle det 

här arbetet bli alldeles för stort. Även om det naturligtvis är viktigt att stävja mobbningen även utanför 

skolan. När jag ser åt vilket håll samhället för tillfället håller på att utvecklas med ökad intolerans mot 

människor som enligt våra normer faller utanför ramarna, så känns det som att arbetet i skolan med 

värdegrundsfrågorna är viktigare än någonsin. Barn är väldigt fördomsfria. Om vi vuxna inte delger 

barnen våra fördomar utan låter dem skapa sin egen uppfattning om saker så är jag fullständigt 

övertygad om att vårt samhälle blir en betydligt trevligare plats att vistas på, där alla människor får plats. 

Oavsett kön, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller härkomst. Kanske ska vi vuxna tänka 

tillbaka på vår barndom och se på hur vi själva var då. De flesta av oss har många fina minnen från den 

tiden. Min barndom förknippar jag med mamma, apelsinsaft, kanelbullar, kompisar och ständig sommar. 

En värld full av olika former och färger. Livet var ett långt sommarlov. Låt oss föra det arvet vidare. En 

människa är en människa oavsett hur hon ser ut. Låt barnen dansa på en sommaräng. 
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1.2  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att på ett lättillgängligt sätt visa exempel på hur mobbning i skolan skall 

motverkas eftersom skolan ska vara en trygg plats för elever oavsett deras bakgrund, utseende, 

funktionsnedsättning, religion eller sexuella läggning. Ett annat syfte är att visa vilken roll läraren har i 

arbetet med att motverka mobbning och hur läraren skall organisera klassen för att motverka mobbning. 

Läsaren skall även se exempel på olika metoder som kan användas för att motverka mobbning. 

Uppsatsen gör inget anspråk på att motverka mobbningsproblematiken men kan användas för att få 

uppslag på hur man kan arbeta för att motverka mobbning. 

 

1.3 Frågeställningar 

När det gäller mobbning finns det en mängd frågor som borde ställas men jag har begränsat mig till tre 

frågor i den här uppsatsen. Dessa tre är: 

 

1. Går mobbning i skolan att motverka? 

2.  Vilken är lärarens roll i arbetet med att motverka mobbning? 

3. Hur ska klassen organiseras för att motverka mobbning 
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2 Metod 

Att påbörja ett forskningsarbete eller ett utredningsarbete innebär att man har ett problem. När jag säger 

problem så innebär det inte problem i ordets vardagliga bemärkelse. Det är inget problem som kräver en 

egentlig lösning. Ett problem i ett forskningsarbete betyder helt enkelt att man vill skaffa sig ny kunskap 

eller ökad kunskap inom ett visst område (Patel & Davidsson, 2003).  Innan inriktningen på mitt 

examensarbete valdes så var min fundering, vad är det som ska undersökas? Vilken problematik behöver 

jag fördjupa mig i? Nästan genast kom mobbning upp eftersom jag själv har varit mobbare och sett 

exempel på mobbning på mina praktikplatser, men även i mitt arbete på en fritidsgård. Eftersom jag ska 

jobba i skolans värld så kände jag att min kunskap inom detta område är väldigt begränsad. Min tidigare 

kunskap byggde mest på egna erfarenheter. Eftersom min kunskap om vad mobbning är och vilka 

metoder som används för att motverka densamma är väldigt begränsad så innebar det att det blev en 

explorativ undersökning. Det är en utforskande undersökning som innebär att det finns luckor angående 

detta ämne som behöver fyllas i (Patel & Davidsson, 2003). Efter att ha valt mobbning så var nästa fråga 

vad jag ville titta på inom mobbningen? Eftersom mitt jobb inom skolan bland annat går ut på att skapa 

trygghet för alla elever så blev det självklart för mig att se hur skolan som organisation tillsammans med 

dess personal kan arbeta för att motverka mobbning. Jag gjorde en kvalitativ metasyntes (Hassmén & 

Hassmén, 2008) vilket innebär att jag undersökt vad ett antal forskare har kommit fram till och skrivit 

om ämnet. Efter att ha tagit del av deras arbete är min uppgift att se på likheter och olikheter i deras 

studier och försöka få ihop en övergripande slutsats. 

 

2.1 Genomförande 

Innan uppsatsen påbörjades så funderade jag på vilken metod som skulle användas. Det var två metoder 

som intresserade mig. Dessa metoder var intervju och enkät metoden (Patel & Davidsson, 2003) eller en 

litteraturöversikt (Friberg, 2007). Intervju och enkätmetoden hade varit ett intressant sätt att jobba på, 

men det hade blivit ett alldeles för omfattande arbete. Dessutom hade det trots mina intervjuer blivit en 

väldigt begränsad studie, byggd på ett fåtal människors uppfattning. Jag hade bara fått deras åsikt om 

vad mobbning är enligt dem och hur man ska motarbeta den. En enkät hade inneburit i stort sett samma 

begränsning. Ett annat problem med intervju och enkätmetoden enligt mig är att svaren som personerna 

ger kan bero på hur de mår just vid frågetillfället. Därför föll mitt val på att göra en litteraturstudie. På 

det sättet blev det en mer allmän bild av vad forskningen kommit fram till gällande mobbning och 

antimobbningsarbetet.  
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2.2  Litteratursökning 

För att få förslag på relevant litteratur talade jag med människor som jobbar på skolan. Därefter gick jag 

till biblioteket för att låna böckerna och för att få tips på mer litteratur. Biblioteket var mycket 

behjälpligt och kan starkt rekommenderas. Även internet användes för att läsa artiklar om ämnet och få 

tips på ytterligare litteratur, bland annat var jag inne på KAUs databas och Google Scholar, sökorden 

som jag använt är mobbning och empati. Även kurslitteratur som jag genom åren använt i utbildningen 

kom till nytta. Den litteratur som av olika orsaker inte gick att låna, köptes in.  

 

2.3  Avgränsningar 

Eftersom mitt syfte är att titta på vad skolan kan göra för att motverka mobbning i stort så har det gjorts 

en hel del avgränsningar. Förutom skolan har jag även tittat lite på hur fritidsgårdar kan vara ett stöd i 

arbetet för att motverka mobbning. Min koncentration har lagts på mobbaren och hur man ska motverka 

mobbning eftersom det är förövaren som orsakar problemet och inte offret. En avgränsning som gjorts är 

att det inte finns någon uppdelning av årskurser eller kön eftersom mitt mål inte är att inrikta mig på 

åtgärderna mot en specifik grupp. Syftet med denna uppsats är att ge en allmän bild av vad som kan 

göras i antimobbningsarbetet. Detta gör att läsaren kan anpassa de åtgärder som beskrivs i uppsatsen 

efter sina egna behov. Mitt fokus har inte legat på siffror och statistik eftersom mycket av forskningen 

var gjord efter intervju och enkät metoden. De siffror som ändå finns med är ingen absolut sanning 

eftersom svaren kan variera beroende på hur intervjupersonerna kände sig vid intervjutillfället. Det 

innebär att siffrorna inte blir helt tillförlitliga utan det blir stora spann i undersökningen. Ytterligare en 

avgränsning som gjort är att jag inte tittat på nätmobbning. Att ha med det i uppsatsen skulle ha gjort att 

det blev ett alldeles för stort arbete. Min åsikt är att internet mer hör till elevernas fritid och att det blir 

ohållbart om lärarna även ska hålla koll på vad de gör när de inte är i skolan. Den sista avgränsningen 

som gjorts är att denna uppsats undersöker mobbning endast ur ett nationellt perspektiv.  

 

2.4  Kritik mot litteraturen 

Kritik kan riktas mot att delar av litteraturen är gammal och bygger på gamla undersökningar. Det går 

även att kritisera urvalet av författare. Eftersom det finns mycket skrivet om ämnet så finns det också 

många författare. Risken är uppenbar att man missar relevant litteratur. Men som det tidigare nämnts så 

är syftet med den här uppsatsen att ge en allmän bild och förslag på åtgärder som kan göras för att 

motverka mobbning. Dessutom hänvisar mycket av den nya litteraturen till den gamla. Särskilt 

framträdande då är Dan Olweus arbeten. Därför är min åsikt att den valda litteraturen har relevans i den 

här uppsatsen.  
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3 Litteraturstudie 
 

3.1 Definition av mobbning 

 
Ordet” mobbing” dök upp som ett begrepp i det svenska språket i slutet på 60-talet. Skolläkaren Peter 

Paul Heinemann skrev en artikel i tidskriften Liberal. Begreppet ”mobbing” hade han hämtat från en 

beteendevetare och etolog vid namn Konrad Lorenz. Lorenz hade använt begreppet när han studerade 

djurs aggressioner via attacker på djur utanför den egna flocken. Heinemann förde över synen på detta 

beteende till människor och framförallt barn eftersom hans adoptivson blev utsatt för trakasserier på 

grund av sin hudfärg. Heinemann tolkade detta som att risken för att drabbas av trakasserier ökade om 

en individ skiljde sig från mängden (Frånberg & Wrethander, 2011).  

 

Heinemanns tolkningar blev startskottet för forskning inom detta område. Det fanns många som kände 

igen sig i beskrivningen av detta fenomen men saknade ett epitet att sätta. En av dem som började forska 

i detta ämne var Dan Olweus. Han gjorde 1973 en enkätundersökning gällande mobbning. Olweus är än 

idag den som de flesta mobbningsforskare refererar till (Frånberg & Wrethander, 2011). 

De flesta av oss har en uppfattning om vad mobbning är. I nationalencyklopedin (2009) går det att läsa 

följande definition av mobbning: 

 

  Mobbning, trakasserier utförda av en eller flera individer vilka genom förföljelser tillfogar en annan  individ 

 psykiskt eller fysiskt våld, oftast bådadera; vanligast i skolor och på arbetsplatser. Mobbning kan ske direkt med 

 fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering, s.k. utfrysning. (Nationalencyklopedin,  

 2009, s. 158). 

 

Olweus (1999) beskriver mobbning som ett negativt eller elakt beteende som upprepas och pågår under 

en viss tid och där relationen präglas av obalans i styrkeförhållande mellan parterna. 

 

När man talar om definition av mobbning kan man även nämna några myter om mobbning. Några av 

dessa myter är att mobbning ofta är utseende relaterat, att det är mer förekommande i stora klasser och 

att det beror på att mobbaren vantrivs och är misslyckad som elev. Dessa myter stämmer alltså inte eller 

har endast en liten betydelse i orsakerna till mobbning (Olweus, 1999). 

 

Coloroso (2003) säger mer tydligt att styrkeobalansen förutom ålder och fysik kan bero på social miljö, 

ras eller kön. För att citera henne ”mobbning är en medveten, avsiktlig och övervägd fientlig handling 

som avser att skada, hota och skrämma” (Coloroso, 2003, s.36-37). Om mobbningen får fortsätta ostört 

leder detta till ett skräckvälde som innebär att offret blir maktlöst och inte kan eller vågar göra motstånd 

och berätta om mobbningen.  
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En intressant sak om definitionen av mobbning är att ”Skolverket 2008 gav ut två handledningar, en för 

förskolan och en för skolan” (Frånberg & Wrethander 2011, s.90) i dessa handledningar har Skolverket 

tagit bort begreppet mobbning eftersom detta anses vara ett för smalt begrepp. Istället använder de 

begreppen trakasserier och kränkande behandling (Frånberg & Wrethander, 2011). 

 

3.2 Mobbaren 

Många tror felaktigt att ilska är drivkraften för en mobbare. Den egentliga orsaken är förakt och motvilja 

mot någon som mobbaren anser är underlägsen och värdelös (Coloroso, 2003). Även om det finns olika 

orsaker att mobba någon så finns det vissa drag som förenar mobbarna. Coloroso har gjort en 

rangordning och beskriver dem så här: 

 

1. Vill dominera andra. 

2. Utnyttjar andra för att få vad de vill ha. 

3. Har svårt att se en situation från någon annans synpunkt. 

4. Bryr sig bara om sina egna önskemål och behov och struntar i andras rättigheter och känslor. 

5. Passar på att göra illa andra barn när föräldrarna eller andra vuxna inte ser. 

6. Ser mindre syskon eller kamrater som ett byte (mobbning kallas ibland också ”rovdjursbeteende” en 

otäck benämning, men ändå inte på långt när lika otäck som det den avser). 

7. Använder sig av lögner, rykten och kritik för att projicera sina egna brister på sitt offer. 

8. Vägrar ta ansvar för sina handlingar. 

9. Har ingen förmåga att se de kortsiktiga, långsiktiga och möjligen icke avsedda konsekvenserna av sitt 

handlande. 

10. Har stort behov av att bli uppmärksammade (Coloroso, 2003, s.44). 

 

Förutom dessa karaktärsdrag som Coloroso beskriver så har undersökningar visat att mobbare har en 

mer positiv inställning till våld. De har även svårt att acceptera och följa regler. Deras aggressivitet riktar 

sig inte bara mot andra barn utan även mot vuxna. De verkar även tycka om att på olika sätt, både fysiskt 

och psykiskt skada andra barn (Olsson, 2013). Ett annat utmärkande drag hos mobbarna är att de ofta har 

en hög social status bland andra elever på skolan (Skolverket, 2013).  

 

En myt vad gäller mobbare är att dessa är mycket osäkra och ängsliga (Olweus, 1999; Høiby, 2004).  

Verkligheten visar att det nästan är tvärtom, de är ofta lika osäkra och ängsliga som genomsnittseleven 

eller i vissa fall till och med mindre ängsliga (Olweus, 1999). 
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3.3 Går det att motverka mobbning på skolan? 

 
Mobbning kan få förödande konsekvenser för den drabbade och dess familj. 

  
 Jag ska alltid minnas och aldrig glömma 

 Måndag: de tar mina pengar. 

 Tisdag: de ropar saker efter mig. 

 Onsdag: de river sönder mina kläder. 

 Torsdag: blodet strömmar från min kropp. 

 Fredag: det är över. 

 Lördag: jag är fri. (Coloroso, 2003, s.15). 

 

Texten är ett utdrag ur trettonårige Vijay Singhs dagbok. Det är det sista han skrev innan han tog sitt liv. 

Dessa rader visar ett av det värsta scenario som mobbning kan leda till. Ett annat scenario är 

skoldödskjutningar, något vi tack och lov hittills varit förskonade från i Sverige. Barn som tar sitt eller 

andras liv. Föräldrar som förlorar ett barn. Syskon som förlorar en bror eller syster. Personalen som 

arbetar på skolan måste alltså ta problemet med mobbning på allvar. Det kan vara en fråga om liv och 

död.  Detta är något som även Coloroso trycker på i sin bok, att skolan måste ta elevernas oro och rädsla 

på allvar och inte ”släta över eller trivialisera” (Coloroso, 2003, s.15). 

 

När det gäller hur många elever som upplever att de är utsatta för mobbning så är svaret väldigt 

svävande. Det är svårt att få en klar siffra på detta. Frånberg & Wrethander (2011) nämner siffran 14 

procent. Antimobbningsorganisationen Friends rapport säger att det varierar mellan 11-23 procent. 

Orsakerna till detta spann varierar. En orsak kan vara att det beror på hur frågorna är ställda. En annan 

orsak kan vara hur de tillfrågades självbild är vid frågetillfället (Friendsrapporten, 2013). Därför kan 

variationer uppkomma inom samma kontrollgrupp om det skulle göras en ny undersökning efter en tid 

(Frånberg & Wrethander, 2011). Egentligen så är siffrorna på hur många som är mobbade inte lika 

intressant som det faktum att barn blir mobbade. Klart är att det är ett bekymmer som kan ge skador för 

livet.  

 

Ett problem som ofta uppkommer i arbetet mot mobbning är att trots de definitioner som forskarna 

kommit fram till finns, så har människor olika personliga uppfattningar om vad mobbning är. Detta gör 

att det är svårt att ta fram en enhetlig plan som man kan arbeta efter (Frånberg & Wrethander, 2011). 

Därför bör åtgärderna inte ses som en absolut sanning utan mer som förslag på just åtgärder.  

                                                                                                                                                                   

Går det då att motverka mobbning på skolan? Enligt den danska psykologen Helle Høiby så går det till 

och med att stoppa.  Høiby (2004) beskriver den metod som hon använt för att komma tillrätta med 

mobbning. Hon har utarbetat en metod som hon jobbat efter i mer än tjugo år.  
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Den är indelad i tre olika faser som Høiby beskriver på följande sätt: 

 

1. Orienterings - och undersökningsfasen. Måndag till och med onsdag enskilda samtal med alla barn 

(två till tre barn i timmen). 

2. Förändrings - eller omvälvningsfasen. Hela torsdagen enskilda samtal med mobboffer, mobbare och 

en till två medlöpare. Klassmöte. På kvällen möten med föräldrar. 

3. Uppföljningsfasen. På fredagen klassmöte under 30 minuter. Föräldramöte och efter detta andra 

klassmöte. Kommande vecka kortare klassmöten (ca 15 min.) i mindre klasser. I större klasser först 

klassmöten två gånger i veckan (20-30 min) och längre fram bara en gång per vecka (Høiby, 2004, s.35). 

  

Orienterings- och undersökningsfasen går i korthet ut på att informera skolledning, barn och föräldrar 

om vad som skall hända. Eftersom skolledningen har det yttersta ansvaret så måste de veta vad som sker 

för att kunna ge sitt medgivande och sin uppbackning (Høiby, 2004). 

 

I förändrings- eller omvälvningsfasen är det dags för de enskilda samtalen med offer, förövare och 

medlöpare. Här är det viktigt att tänka på tidsplaneringen så att inte förövare och medlöpare har tid att 

prata ihop sig innan klassmötet. Även samtalen med de inblandades föräldrar bör ske samma dag. I det 

enskilda samtalet med mobboffret berättar läraren vad hen hört om mobbningen. Det är även viktigt att 

klargöra för den utsatte att mobbningen inte är dennes fel och vilka åtgärder som kommer att tas för att 

den pågående mobbningen ska upphöra. Ett sådant här samtal brukar leda till att offret självt öppnar sig 

och med egna ord berättar om det som hänt. Tänk även på att tala om funderingarna och besvara alla 

frågor som barnet har om situationen (Høiby, 2004).  

 

Med mobbaren skall man bara ha ett kort samtal och informera honom/henne att du vet vad denne gjort. 

Att samtalet är kort beror på att fokus inte skall vara på förövaren utan på offret. Man skall även ha ett 

samtal med mobbarens föräldrar. Detta för att göra dem uppmärksamma på vad deras barn gör. Ett 

samtal bör även hållas med mobbarens medlöpare och deras föräldrar (Høiby, 2004). 

 

Till sist så är det dags för uppföljningsfasen. Den är precis som namnet antyder till för att följa upp 

arbetet med de två andra faserna, orienterings-, undersökningsfasen och förändrings - eller 

omvälvningsfasen. Detta görs framförallt genom samtal. Dessa samtal sker på klassmöten men även 

enskilt med offret, offrets föräldrar. Man talar med mobbaren och dennes föräldrar och även med 

medlöparna och deras föräldrar. Samtalen sker individuellt med respektive part. Till sist skall även ett 

föräldramöte hållas. Samtalen på särskilt klassmötena men även föräldramötena är för att huvudsakligen 

utveckla bra kamratskap i klassen. På mötena ges alla en chans att få framföra sin åsikt (Høiby, 2004).  
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Høiby (2004) hänvisar ofta till den svenske psykologen Dan Olweus som är en erkänt duktig och 

prisbelönad forskare i personlighetspsykologi. Olweus betraktas som grundaren av mobbning som 

forskningsområde (Thors, 2010). Olweus tar upp precis det som Høiby talar om, vikten av samtal med 

både offer och förövare. Han skriver även att det inte är bra att offret och förövarens föräldrar tar egen 

kontakt med varandra eftersom det som förälder kan vara svårt att inte ta ställning för sitt eget barn och 

kanske bagatellisera det inträffade (Olweus, 1999).  

 

När det ska göras åtgärder på skolnivå är det viktigt att alla elever är målgruppen. Detta görs lämpligen 

genom att skolan har studiedagar om mobbning. På en sådan studiedag bör skolans rektor, lärare, 

skolpsykolog/skolkurator och skolsköterska vara närvarande. Förutom skolpersonal är det bra om även 

representanter för elever och föräldrar är närvarande. Detta för att de åtgärder man diskuterar ska få en 

förankring hos så många som möjligt av de inblandade (Olweus, 1991). Det viktiga är att man kommer 

överrens om gemensamma åtgärder som bör gälla för skolan, sedan så kan givetvis lärare anpassa dessa 

åtgärder efter situationen som råder i olika skolklasser. Detta att ha en gemensam ståndpunkt kallar 

Olweus för ”kollektiv förpliktelse och ansvar för det valda åtgärdsprogrammet” (Olweus, 1991, s.53).  

 

I LGR 11 står det i kapitel 1 att läsa om skolans värdegrund och uppdrag. I kapitel 2 kan man läsa om 

övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2011). När man läser dessa så står det klart och tydligt vilka 

värderingar som skall gälla i skolans värld och vilka mål skolan har för att forma elevernas 

människosyn. De första meningarna i skolans värdegrund och uppdrag belyser på ett bra sätt vilka 

värderingar och vilken människosyn som ska gälla i skolan. De lyder så här:  

 Grundläggande värden                                                                                                                                                                                                               

 Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar 

 till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande 

 samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

 grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan 

 ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.  

 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. I 

 överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 

 genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska 

 vara icke-konfessionell. 

 Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i   

 samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Skolverket, 2011, s.7) 

    



13 
 

Dessa meningar sammanfattar på ett vackert och lättillgängligt sätt en av grunderna i vårt uppdrag som 

pedagoger. Allas lika värde. Förutom detta ska skolan och dess personal även verka för att både elever 

och personal ska kunna förstå och bry sig om andra människor. Det står fint sammanfattat i stycket om 

förståelse och medmänsklighet:  

 Förståelse och medmänsklighet 

 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

 välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund 

 av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

 läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

 motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

 insatser. (Skolverket, 2011, s.7).  

Förutom detta så har skolorna gjort egna likabehandlingsplaner som de ska jobba efter. En 

likabehandlingsplan är ett slags åtgärdsprogram på hur skolan ska jobba för att främja barns olikheter 

och arbeta för att förebygga kränkande behandlingar (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Det 

viktiga är att de är lättförståeliga med klara direktiv om vad som gäller. Det är inte antalet sidor i 

likabehandlingsplanerna som är viktigt, utan innehållet och att den har verklighetsförankring (Olsson, 

2013).  

 

Det finns även företag som har som affärsidé att saluföra antimobbningsprogram. De programmen 

framställs ofta som effektiva och enkla. Några exempel på sådana företag är Friends, SET, StegVis och 

KOMET (Frånberg & Wrethander, 2011). Det finns kritik mot att skolor köper in dessa företags tjänster 

eftersom deras åtgärdsprogram ofta är dyra för skolorna att köpa in och att de är sponsrade av företag 

som gärna syns i dessa sammanhang eftersom ungdomar är deras kundgrupp (Frånberg & Wrethander, 

(2011). Förutom den moraliska och ekonomiska aspekten så finns det även kritik mot en del av 

lösningarna. Ett exempel på en sådan åtgärd är kamratstödjare där elever på skolorna skall agera ögon 

och öron åt personalen. Risken är att dessa elever i sin tur blir mobbade, eller att kamratstödjarna är 

mobbare. Utav detta kan man dra slutsatsen att det är de vuxna som skall ta ansvar för 

mobbningsfrågorna (Olsson, 2013).  

 

Ibland kan det hjälpa om man flyttar ut antimobbningsarbetet från skolan. Då kan ett samarbete med 

fritidsgårdarna vara en bra idé. Med personal som har ett engagemang och intresse av att hjälpa 

ungdomar i en mer avslappnad miljö kan arbetet ha en stor effekt (Ihrskog, 2006).  Miljön där är olik 

den på skolan på så sätt att fritidledarna är närmare ungdomarna eftersom de inte har lärarrum utan 

befinner sig i samma lokaler som ungdomarna. 

 

 



14 
 

3.4 Rasterna 

När det gäller mobbning på skolan så har det ansetts att mobbning är vanligast på vägen till och ifrån 

skolan. Detta är en felaktig slutsats. Forskning visar att ungefär 50-75 procent av mobbningen sker på 

själva skolan under rasterna. Mobbningen sker då vanligtvis på skolgården i korridorerna eller på 

undanskymda platser (Olweus, 1999; 1991). Däremot så finns det ett samband mellan mobbning på 

vägen till och från skolan och på skolan, eftersom mobbningen tenderar att fortsätta på skolan. Eftersom 

så mycket av mobbningen sker på rasterna så är det bra att skolorna har ett rastvaktssystem. 

Rastvaktssystem innebär att det ska finnas lärare ute på skolgården under rasterna och vara beredda att 

ingripa snabbt och resolut vid mobbning men även vid situationer där misstankar finns om att mobbning 

förekommer. När vi vuxna reagerar på mobbning så ger vi signaler att det inte accepteras och att både 

mobbare och mobbningsoffer ser att det blir en reaktion och en åtgärd. Detta leder ofta till att mobbaren 

hejdar sig och att offret känner en form av trygghet. Undersökningar har visat att de skolor som har stor 

lärartäthet på rasterna har mindre mobbning (Olweus, 1991).  

 

3.5 Vilken är lärarens roll i arbetet mot mobbning på skolan? 

”Personalens bemötande och det sociala och kommunikativa klimat som den skapar utgör ett vinnande 

alternativ för verksamheten” (Ihrskog, 2006, s.118). Dessa ord är efter en utvärdering av ett 

samverkansprojekt som gick ut på att ”stärka ungdomars delaktighet och inflytande” (Ihrskog, 2006, 

s.117). Just detta med personalens bemötande är lätt att föra över till skolans värld eftersom vi vill att 

eleverna ska bemöta varandra med respekt, men detta förhållningssätt ska gälla även mellan lärare och 

elever. Det går inte att överskatta lärarens roll i arbetet mot mobbning.  

Läraren är den som känner barnen bäst i skolan och den som har störst möjligheter att skapa en bra 

kamratsituation. Ett sätt är att se barnens olika styrkor och svagheter. Ibland har man barn i klassen som 

är svåra även för läraren att ha att göra med. Detta är inget som hen får visa upp för klassen eftersom 

risken då är att man på ett omedvetet sätt gör mobbningen legitim mot dessa elever (Høiby, 2004). Trots 

sin position är det inte alltid som läraren kan se att det är mobbning som pågår. Det är oroande att så 

många elever upplever det som att lärare sällan ser mobbning. Intervjuer med elever har visat att lärare 

ingriper i så lite som fyra procent av mobbningsfallen (Frånberg & Wrethander, 2011). En orsak till att 

de ingriper så sällan kan vara att elever och lärare inte har samma erfarenheter och därför inte upplever 

situationerna på samma sätt. En annan orsak kan vara att trots att de befinner sig på samma skola ändå 

inte är i samma miljö. Eleverna känner bättre till vad som sker på skolan och även var det sker medan 

lärarna bättre känner till den pedagogiska världen (Frånberg & Wrethander, 2011).  

 

Sue Young talar om ”lösningsfokuserad skola” (Young, 2010, s.40). Där skriver hon, att skolan bör 

lägga mer energi på att beskriva den befintliga kapaciteten för att förebygga mobbning än för att se vilka 
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brister och svagheter som finns. Detta skall göras tillsammans med föräldrar och personal på skolan. På 

det sättet går det lättare att jämföra de olika åsikterna om skolan och vad som pågår där. När man sedan 

tillsammans kommer överrens om hur den framtida visionen skall se ut kan man därifrån jobba för att nå 

målen. Skolan bör sedan ha regelbundna möten med både föräldrar, elever och lärare för att se hur 

arbetet fortskrider (Young, 2010).  

 

Det är viktigt att läraren är lugn vid mobbningssituationer eftersom en orsak till mobbning är försöket att 

skaffa eller upprätthålla makt eller status. Om då läraren använder samma metoder för att bekämpa 

mobbaren för att behålla sin egen auktoritet så blir det en ohållbar situation eftersom mobbaren i sin tur 

blir mobbad av läraren. Alltså bör läraren agera som en god förebild och fördöma mobbningen men inte 

mobbaren. För att klara detta bör läraren vara medveten om sin möjlighet att påverka eftersom elever 

omedvetet imiterar sina lärare (Young, 2010).  

 

Som lärare är det viktigt att agera direkt när indikation på mobbning finns. Om läraren inte ingriper vid 

mobbning så undergräver det rollen som ledare. Detta leder till att auktoriteten försvinner och eleverna 

betraktar sin lärare som svag. En svag lärare får det svårt eftersom klassen blir orolig och risken är stor 

att starka elever blir informella ledare och markerar revir. Förslagsvis bör det då avsättas extra tid för 

undervisning om respekt och medkänsla (Svedman, 2013). En annan viktig sak är att skapa en positiv 

atmosfär för ”sina” elever men också bland övriga elever och personal på skolan. En sådan sak kan vara 

något så enkelt som att försöka lära sig många elevers namn utanför sin egen skolklass så att en lärare 

inte tilltalar en elev med ”du” utan med namnet. Även kroppsspråk, leenden och sättet man tilltalar 

varandra kan ge en positiv effekt (Olsson, 2013). Som lärare skall man vid behov kunna spela upp en 

”mobbningsscen” för att på så sätt kunna diskutera detta med mobbning och höra elevernas syn och 

tankar kring detta och hur man skall göra för att förhindra mobbning. En annan sak läraren kan göra är 

att få klassen att känna så pass mycket trygghet att de vågar säga till när de ser eller misstänker 

mobbning (Olsson, 2013).  

 

3.6 Hur organiserar man klassen 

Att tillhöra en skolklass innebär i grunden att barn under en stor del av sin barndom tvingas ingå i en 

grupp med andra barn vare sig de vill eller inte (Ihrskog, 2006). Att då känna att man inte är accepterad 

eller på något sätt avvika från de andra i gruppen måste vara förödande. För att undvika att så sker bör 

lärarens första uppgift vara att lära känna barnen och om möjligt deras föräldrar. Här föreslår Helle 

Høiby till och med att läraren ska gör hembesök istället för ett vanligt utvecklingssamtal i skolan. Detta 

hembesök kan göra att både föräldrar och barn öppnar sig mer i samtalet eftersom de känner sig trygga i 

sin hemmiljö. Hembesöket gör även att läraren på ett bättre sätt kan göra sig en bild av barnets 
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hemmiljö. Detta i sin tur leder till en ökad trygghet för både barn och föräldrar som gör att de har lättare 

att vända sig till läraren om det uppkommer problem (Høiby, 2004).  

 

Förutom att göra en kartläggning av barnen som individer är det viktigt att skapa sig en bild av barnen 

som grupp (Høiby, 2004, s. 82). När läraren väl har skapat sig en bild av hur eleverna är, både som 

individer och som grupp blir det lättare att sätta ihop gruppen på ett bra sätt. Ett bra sätt att förebygga 

mobbning i en klass är att vara noga med att se alla barnen, både deras styrkor och svagheter.        

Om läraren upplever att ett barn undviks av de andra i klassen så kan det vara bra att lägga upp någon 

lektion efter det här barnets färdigheter för att på så sätt visa de andra barnen att gruppen har nytta av 

allas kunskaper i klassen (Høiby, 2004). Just vikten av att alla människor behöver uppmärksamhet 

illustreras på ett vackert sätt av Hjalmar Söderbergs dikt, Kärleken, det dyraste av allt. 

 

 Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, 

 i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. 

 Man vill ingiva människorna någon slags känsla. 

 Själen ryser för tomrummet 

 och vill kontakt till varje pris som helst. ( http://www.gluefox.com/krist/kaerl.shtm ) 

  

I de orden ryms mycket av det som kan orsaka mobbning, bristen på uppmärksamhet. En annan sak 

förutom uppmärksamhet som är viktig för att klassen ska må bra är att läraren är engagerad och 

uppriktigt intresserad av både sitt arbete och av barnen. Känner eleverna detta så smittar det av sig på 

dem och de känner en glädje för att gå till skolan (Høiby, 2004). Glada elever är lättare att engagera. 

Engagerade elever får lättare att lära och det blir en lugnare klass. Det är även viktigt att läraren 

kontinuerligt talar med klassen om detta med värdegrunden och vad den innebär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gluefox.com/krist/kaerl.shtm
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4 Resultat 

Här är det en liten sammanfattning av vad som har kommit fram i min studie. En positiv sak är att all 

forskning pekar på att det är möjligt att motverka mobbning.  

 

4.1 Definition och omfattning av mobbning 

Vad gäller definitionen av mobbning så är all litteratur som jag tagit del av helt ense om att den i korthet 

kan definieras på följande sätt. En person är mobbad när hen blir utsatt för negativa handlingar av en 

eller flera personer under en viss tid (Frånberg & Wrethander, 2011; Høiby, 2004; Olweus, 1991). Det 

skall även råda en fysisk eller psykisk maktobalans (Coloroso, 2003).  Trots detta så är det svårt att 

definiera mobbning på ett exakt sätt eftersom människor har olika sätt att se på vad som är mobbning 

(Frånberg & Wrethander, 20011). Skolverket (2008) tog till och med bort begreppet och ersatte det med 

trakasserier och kränkande behandling (Frånberg & Wrethander, 2011). 

 

När det gäller omfattningen av antalet mobbade så råder det en väldig variation på hur många som är 

drabbade. Någonstans mellan cirka 15 och 25 procent är en siffra som ganska bra sammanfattar spannet 

(Friends, 2013; Frånberg & Wrethander, 2011; Olweus, 1999). Att det är ett så stort spann beror på olika 

saker. Eftersom de flesta undersökningar har varit i enkätform så beror det på hur frågorna är ställda 

(Frånberg & Wrethander, 2011). En annan orsak är hur de tillfrågade vid frågetillfället mår och hur deras 

egen definition av mobbning lyder. Även här spelar alltså definitionen av vad mobbning är en roll.  

 

4.2 Hur kan skolan motverka mobbning 

I arbetet med att motverka mobbning på skolan säger all litteratur som använts i den här studien att ett av 

de viktigaste verktygen i arbetet mot mobbning på skolan är engagemanget och enigheten hos 

skolpersonalen (Høiby, 2004; Olweus, 1991). Eftersom Høiby bygger mycket av sitt arbete på det som 

Olweus har kommit fram till i sin undersökning så är deras arbetsmetoder väldigt lika. De går ut på att 

samtal är viktiga. Samtal ska hållas med offer, förövare, medlöpare och deras respektive föräldrar 

(Høiby 2004; Olweus, 1991). Olweus anser att skolan kan använda ”neutrala elever”( Olweus, 1991, 

s.49). Dessa skulle kunna hjälpa till att avslöja mobbning. Detta är dock något som blivit ifrågasatt på 

senare tid. En som ifrågasatt detta är psykologen och psykoterapeuten Christer Olsson. Han anser att det 

är en överhängande risk att även dessa elever i förlängningen riskerar att bli mobbade, eftersom de kan 

betraktas som skvallerbyttor (Olsson, 2013). Däremot råder inget tvivel om att rastvaktsystemet är en bra 

metod för att motverka mobbning. Rastvaktsystemet gör att tryggheten på skolgården ökar eftersom 

närvaron av vuxna gör att det finns någon som eleverna kan vända sig till direkt när en 

mobbningssituation eller någon annan typ av situation uppkommer (Olsson, 2013; Olweus, 1991).  
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Sue Young tar upp en intressant aspekt i arbetet mot mobbning. Där många av de andra författarna talar 

om hur nuläget på skolan är och hur det ska brytas, så talar Young om hur den önskade framtiden ska se 

ut. Hon kallar detta för ett lösningsfokuserat arbete (Young, 2010, s.19). Detta har tidigare använts för 

individ och familjeterapi och går ut på att upptäcka vad det var i det terapeutiska samtalet som hjälpte. 

För att översätta detta till antimobbningsarbetet i skolans värld så bör skolan tala om hur framtiden ska 

se ut. Se vad som tidigare fungerat. Använda sig av de styrkor som skolan redan har och använda sig 

mer av dessa. Detta synsätt ska de även använda i samtalen med eleverna som på något sätt är 

inblandade i mobbningen, både som offer och förövare (Young, 2010). 

 

Utav den litteratur som jag tagit del av är det endast en liten del som diskuterat möjligheten att motverka 

mobbning på andra arenor än skolan. Ihrskog (2006) tar upp fritidsgårdarna som en plats där barn och 

ungdomar befinner sig efter skolan. Med bra personal på fritidsgårdarna så kan en del av 

antimobbningsarbetet ske där. Med bra personal syftar ungdomarna på människor som vill vara där och 

som är uppriktigt intresserade av sitt jobb. Det betyder att fritidsgården precis som skolan måste ha 

engagerad personal. Känner ungdomarna förtroende så finns möjligheten att det bli bärande relationer av 

detta, som i sin tur kan innebära ett djup som skapar förtroende och trygghet. Skillnaden mellan skolan 

och en fritidsgård beskrivs i Ihrskogs avhandling av ungdomar på följande sätt, ”skolan är inte 

organiserad så att det främjar kamratskapet, det är svårt med olika grupper och olika tider och man vet 

inte vad de andra väljer” (Ihrskog, 2006, s.116). Kanske kan skolan lära något av detta i sin 

organisation?  

 

4.3 Vilken är lärarens roll 

Naturligtvis hänger lärarens roll tätt ihop med skolans roll i arbetet med att motverka mobbning. 

Skillnaden är att läraren har huvudansvaret för en grupp av elever. Som tidigare nämnt så är 

engagemanget viktig. En lärare måste vara trovärdig i sitt yrkesutövande (Ihrskog, 2006). Som lärare har 

du möjlighet att tillsammans med klassen skapa ett bra kamratskap och på det sättet minska utanförskap 

(Høiby, 2004). Olweus talar även om att man i en klass kan skapa egna regler mot mobbning (Olweus, 

1991). Läraren sätt att hantera mobbning har även en stor inverkan på undervisningen. Mobbning leder 

till att klassen blir orolig, därför måste mycket tid avsättas för att hålla ordning i klassen. Detta innebär 

att tiden för egentlig undervisning blir reducerad. I förlängningen kan det betyda att elever får svårare att 

tillskansa sig kunskap och på det sättet minska sina möjligheter att komma in på olika utbildningar 

(Svedman, 2013). 
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4.4 Kritisk granskning av litteraturen 

 Jag har lite funderingar mot några av undersökningarna. När Høiby (2004) skriver att mobbning går att 

stoppa så hittar jag inget belägg för det i hennes studie. Det närmaste hon nämner är att förebygga 

mobbning. När Olweus säger att hans metod minskar mobbning med 50-70 procent (Olweus, 1991) så 

funderar jag på vad som hände med resten. Det skulle vara intressant att veta vad det var som gjorde att 

resterande mobbning inte gick att hindra. Vilken typ av mobbning var det? Berodde det på metoden eller 

berodde det på mobbaren att det inte gick att lösa? Hos Young (2010) känns det som att de 

mobbningsfall hon hänvisar till verkar ha väldigt mycket samma problematik. Hur fungerar hennes 

metod på annan typ av mobbning? Har hon provat sin metod på olika typer av mobbning? Høiby (2004) 

säger även att man som lärare skall göra hembesök, för att lära känna eleverna. Jag ställer mig tveksam 

till detta. Risken är att det kan bli för personligt.  

 

4.5 Sammanfattning 

Mitt syfte med den här studien var att söka svar på tre frågor. 

 

1. Går mobbning i skolan att motverka? 

2. Vilken är lärarens roll i arbetet med att motverka mobbning? 

3. Hur ska klassen organiseras för att motverka mobbning? 

 

Efter att ha läst in mig på ämnet så har litteraturstudien gett mig följande svar. Mobbning i skolan går att 

motverka. Det viktiga är att personalen har en gemensam ståndpunkt och ett starkt engagemang för att 

motarbeta mobbning. Mycket av arbetet för att motarbeta mobbning är samtal i olika former. 

 

Man kan säga att läraren är den viktigaste faktorn (förutom eleverna) i arbetet mot mobbning. Läraren 

bör visa engagemang, glädje och respekt. Han bör också vara en stark ledare som med handling visar att 

mobbning är oacceptabelt. Även synliggörandet av alla elever är viktigt. Detta kan läraren göra på så sätt 

att han lär känna elevernas styrkor och svagheter, han kan därefter lägga upp sin undervisning efter detta 

så att klassen ser att alla behövs. En bra lärare gör att klassen fungerar väl. Detta i sin tur minskar risken 

för att mobbning uppstår och den mesta energin kan läggas på skolans egentliga uppdrag, att förmedla 

kunskap. Ett bra klassklimat gör att eleverna lättare tar till sig undervisningen och på det sättet ökan sina 

chanser att i framtiden komma in på de utbildningar de vill. 

 

 

 



20 
 

5 Diskussion 

5.1 Inledning 

Den elvaåriga flickan springer tårögd med gråten i halsen. Hon söker skydd från dem som vill skada 

henne. Vid toaletterna hittar hon sitt skydd. Hon springer in och låser om sig. Utanför står mobben 

(mobbarna) och skriker. Ut med dig häxa! Trolla dig ut om du kan! Hon rörde mig! Jag har fått 

häxbaciller på mig! Mobben slår på dörren. Några skrattar. Efter en stund tröttnar de och går därifrån. 

Flickan låser till slut långsamt upp dörren. Hon öppnar försiktigt och hoppas att hennes plågoandar är 

borta. De kanske luras. De kanske fortfarande står utanför.  

 

Texten här ovan kunde vara början på en berättelse som handlar om mobbning. Tyvärr så är det en sann 

berättelse. Hämtad från min skoltid. Av det som framkommit i min litteraturstudie skulle de metoder 

som Høiby(2004) och Olweus (1991; 1999) använder, med samtal som främsta punkt kunnat motverka 

denna mobbning. Där personal på skolan tillsammans med förövare, offer och föräldrar i omgångar talar 

om den uppkomna situationen. När mobbarna är medvetna om de uppmärksammats om sitt beteende så 

kan det göra att mobbningen avtar. På den tiden hade vi inga rastvakter, så rasterna måste ha varit ett 

helvete för de utsatta. Som tur är så har forskning pekat på vikten av rastvakter (Olweus, 1991; Høiby 

2004; Olsson, 2013).  

 

När jag läst om mobbning så har frågan ”varför” dykt upp. Varför mobbar man? Litteraturen talar om att 

mobbaren bland annat är mer positivt inställd till våld och har ett behov av att ha makt. Ofta är de 

väldigt hetsiga och saknar medkänsla med de mobbade (Coloroso, 2003; Olweus, 1999). Jag tror det kan 

finnas andra orsaker också. Eftersom ordet mobbning är ett begrepp lånat från en studie om vargar och 

hur de attacker djur utanför flocken (Frånberg & Wrethander, 2011) så är min fundering om det är något 

som är nedärvt i oss. Ett sätt att skilja ut de som är svaga i en flock eller skilja ut dem som på något sätt 

är annorlunda. För att inte bli utsatt för ledarens och flockens vrede så följer vi denne. Detta förklarar 

varför en mobbare ofta har medlöpare. För att implementera tanken om människors lika värde bör skolan 

hela tiden ha med värdegrundsarbetet med i utbildningen. 

 

5.2 Skola och fritidgård 

Skolan bör se över möjligheterna att samarbeta med andra enheter inom kommunen. Ihrskog (2006) 

nämner fritidsgårdar som ett lämpligt ställe utanför skolan för att komma ungdomarna nära och skapa ett 

förtroende. Detta gör mig glad eftersom jag är timanställd på en fritidsgård. Hon har helt rätt i att 

möjligheterna för att skapa förtroende många gånger kan vara lättare där än i skolan. Det finns enligt 

mig några orsaker till detta. En är att barnen är mer avslappnade där, det är deras fritid och det finns inga 

krav på att prestera. En annan orsak är att eftersom det inte är lika många människor där så syns de mer. 
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Detta med vikten av att synas är något som Høiby (2004) vill trycka på. De kan göra sig hörda och 

komma till tals. Detta synliggörande gör även att fritidspersonalen har lättare att se och ingripa mot 

mobbning. En viktig aspekt är att till skillnad mot skolan så befinner sig ungdomar och ledare mer i 

samma miljö. Det finns inga lärarrum på en fritidsgård. På skolan är de inte i riktigt samma miljö, som 

Frånberg & Wrethander (2011) påpekar. På den fritidsgården där jag jobbar så kommer det en hel del 

elever som skolan betraktar som ”jobbiga” men hos oss är de lugnare. När de går upp för mycket i varv 

så räcker det ofta med en blick så att de känner att ”någon ser mig” för att de ska bli lugnare. Ibland får 

man gå fram till dem och ge dem en klapp på armen, det brukar också räcka. Med väldigt små medel når 

man fram till dem. Ofta pratar vi med dem om funderingar som de har och om livet i allmänhet. Min 

åsikt är att vuxenvärlden tyvärr alltför ofta inte tar sig tid att lyssna på barn och ungdomar. Det viktiga är 

att det finns personal som kan närma sig ungdomarna på ett bra sätt. Ungdomar precis som barn känner 

väldigt fort av om du är ”äkta”, om du verkligen vill vara där och jobba med dem. Skolorna missar 

mycket på att inte ha ett närmare samarbete med fritisgårdar. Jag jobbar själv på en fritidsgård och där 

dyker det ibland upp ungdomar som blir mobbade i skolan och vill tala ut om detta med oss i personalen. 

 När de får frågan vad lärarna gör blir svaret ”ingenting, de ser inget”. Detta går att koppla till det 

Frånberg & Wrethander (2011) säger, att lärare ingriper i så lite som fyra procent av fallen. Även en del 

av mobbarna är besökare på gården. När jag läser Colorosos (2003) rangordnande drag hos mobbare så 

kan jag se många av dessa hos mobbarna. Jag har talat med en lärare på skolan som ligger i samma 

samhälle som fritidsgården om detta med mobbning som pågår på skolan. Han har ofta inte haft en aning 

om en del av fallen men lovat att följa upp för att se hur det utvecklar sig. Tänk vad mycket ett närmare 

samarbete mellan skola och fritidsgård hade kunnat ge. Utan att det kostar en massa pengar. 

 

5.3 Läraren 

När jag läst om mobbning så är det några saker av det som litteraturen tar upp som är värt att trycka 

särskilt mycket på. Engagemang, glädje, trygghet och närhet. Med närhet menar jag att en elev som 

känner sig hotad skall känna att dennes lärare finns i närheten. Inom synhåll. Eftersom det gör att eleven 

känner sig tryggare så blir trygghet och närhet i det här fallet synonyma, men närhet kan även betyda 

förtroende på så sätt att en elev som mår dåligt och är rädd känner att hen kan tala med läraren i 

förtroende.  Eftersom elever ofta tar efter sina lärare måste denne genom sitt uppträdande visa att 

mobbning inte är acceptabelt, men även visa att det är mobbningen som är oacceptabel inte förövaren 

(Young, 2010). Gör man som lärare inte detta är det stor risk att mobbaren blir utsatt för utanförskap 

mobbning och det blir återigen en svår situation för sammanhållningen i klassen.  

 

Visa upp en glädje som gör att även eleverna blir glada och vill gå till skolan. Låt även dina elever känna 

att de kan lita på dig (Høiby, 2004). 
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5.4 Klassen 

För ett bra inlärningsklimat i klassen så bör det råda en bra kamratanda. Detta skapas genom att alla blir 

sedda och att läraren tar tillvara på allas styrkor. Förutom detta är det bra om klassen regelbundet talar 

om värdegrunder, förståelse och medmänsklighet (Skolverket, 2011). 

 När det gäller just förståelse och medmänsklighet så är följande ord bra att ha med sig: ” Skolan ska 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” (Skolverket, 2011, s.7). Ett ord som är 

synonymt med förståelse och förmåga till inlevelse är empati. Empati är något som en bra lärare bör ha. 

Förmåga att tänka sig in i en annan människas situation. ”Det kunde varit jag” är ett tankesätt jag bär 

med mig. Tiggaren som sitter utanför butiken. Det kunde varit jag. Pappan som skriker ut sin sorg och 

ångest för att hans barn har dött i krigets vansinne. Det kunde varit jag. Det ensamma barnet som står 

och gråter på skolgården efter att ha blivit slaget eller retat. Det kunde ha varit jag. Det kunde varit jag 

som slog. Mycket av livet är tillfälligheter. Att vi föds där vi föds. Att vi är dem vi är. Detta är något 

som är bra att bära med sig när man jobbar med människor men är även viktigt att tänka på i allt 

umgänge med människor. Som lärare bör man försöka sätta sig in i både offrets och förövarens situation 

och försöka se situationen ur bådas synvinkel för att på det sättet nå fram till en lösning. Lite av det som 

Young talar om i ”lösningsfokuserat arbete” (Young, 2010, s.19) att komma fram till hur man vill att det 

ska bli i framtiden. Visa att båda två är lika viktiga och att det ligger i bådas intresse att mobbningen 

upphör. 

 

5.5 Avslutning 

Mobbning är ett helvete. Skolan måste säga ifrån. Alla människor är lika mycket värda, men det måste 

visas i ord och handling. Inte bara vara ord på ett papper som kallas för värdegrund. Alla som jobbar 

med barn, ungdomar och människor måste visa att de respekterar människors olikheter. Behandla en 

människa efter hur hon är och inte efter vad hon är. Låt alla människor bli sedda, det kostar inte mycket 

att ge en blick och ett leende.  

 

Det krävs så lite för att göra en människa glad. En nick. En blick. Ett enkelt goddag. Alla människor 

vill bli sedda. Störst glädje skänker vi om vi gör det oombedda. (Sašo) 

 

När jag har gått igenom vad litteraturen har sagt om antimobbningsarbetet så träder den här bilden fram. 

Det finns olika metoder att tillämpa. Dessa är dock väldigt lika varandra och har sin grund i att samtala 

med de inblandade. Det känns som att det viktiga inte är vilken metod som används utan att sättet man 

motarbetar mobbning på ligger nära ens egen person.  
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Skolan bör ha en grundmetod att arbeta efter, men sedan låta de som arbetar med den anpassa den efter 

sig själva och sin personlighet. Den som arbetar mot mobbning bör enligt mig: 

 

- Se lösningarna. Inte problemen. 

- Vara noga med att visa att det är mobbningen och inte förövaren som inte accepteras. 

- Visa engagemang, glädje, närhet, acceptans och empati. 

- Vara noga med att lyssna, inte bara höra. Se inte bara titta. Samtala inte bara prata. 

 

När jag ser på samhället idag så ser jag ett samhälle med en ökad intolerans mot olikheter oavsett om 

det gäller härkomst, religion, social klass, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det som jag 

ser pågå gör att jobbet inom skolan är viktigare än någonsin. Vi måste ta värdegrundsarbetet på 

allvar. Låt barnen vara barn. Tvinga inte på dem våra åsikter. Skolan bör i ännu större grad spegla 

hur samhället ser ut och anställa personal därefter. Det tror jag skulle göra mycket för att fler barn 

skulle kunna känna igen sig i personalen som arbetar på skolorna. Eftersom vi människor känner oss 

trygga i det vi känner igen så skulle det skänka många osäkra och otrygga barn en trygghet. De 

skulle känna att de inte är ensamma. ”Det finns andra som är som mig” skulle de förhoppningsvis 

känna.  

 

Som det flera gånger tidigare sagts i uppsatsen så är läraren mycket viktig i arbetet mot mobbning. 

Det är viktigt att läraren vågar ta upp problem som dyker upp i klassen. Detta bör göras på ett icke 

fördömande sätt. Hen bör även ha en bra dialog med hemmen så att det blir en 

tvåvägskommunikation, när det uppstår bekymmer. 

 

För att få ihop klassen bör läraren ta med sig barnen på någon gemensam aktivitet. Där de kan träna 

på tillit och samarbete. Ett utmärkt exempel på en sådan aktivitet har jag med mig från den här 

utbildningen. Hela klassen åkte på en tvådagars hajk till Medskog i Värmland. Där ”lekte” vi många 

lekar som gick ut på att samarbeta och lita på varandra. Samtidigt fick jag se hur viktigt det är att 

läraren är bra. Vi hade två lärare med oss. Deras glädje och engagemang smittade av sig på hela 

gruppen och gjorde att vi kände en stark gemenskap trots att vi träffas mycket sällan eftersom det är 

en distansutbildning. Men där och då kändes det som att vi svetsades ihop och blev en ”riktig” klass. 

Lyckas läraren med detta är mycket vunnet i arbetet med att motverka mobbning. 
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Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till alla lärare, klasskamrater, handledare och min familj. Utan er hade det här 

inte gått. 

  Ett särskilt stort tack vill jag ge till Lina och Magnus. Jag är glad att min allergi inte skrämde bort er. 

Hade inte ni varit med mig på första dagen i Karlstad så hade jag inte kommit tillbaka igen. Trots alla 

mina sovstunder ska ni veta att jag verkligen uppskattade ert sällskap. Jag kommer alltid att minnas våra 

diskussioner i bilen och på telebildlektionerna. Vilken kunskap som flödade på våra resor. 

 Några ord till Anita. Betona för dina framtida elever att det är viktigt att läsa hela uppgiften inte bara det 

som verkar intressant. 

Mitt kanske lite naiva drömscenario för skolan och samhället kan sammanfattas såhär: 

 I min lilla, lilla värld av blommor 
 Allt vackert som jag drömt, 

 jag har i hjärtat gömt. 

 Där finns en bild av lyckan, 

 som aldrig jag har glömt. 

 Refräng: 

 I min lilla, lilla värld av blommor 

 finns det plats för alla och envar. 

 Där på gröna ängar barnen leka, 

 och bland blommor dansar jag. 

 Och sommarvindar våra kinder smeka, 

 och solen den skall lysa varje dag. 

 I min lilla, lilla värld av blommor 

 där skall alltid, alltid lyckan dröja kvar 

 Men sörj ej blommor små, 

 nog kan ni väl förstå, 

 att ni skall följa med mig 

 jag vill ej ensam gå. 

 Refräng: 

 I min lilla, lilla värld av blommor 

 finns det plats för alla och envar. 

 Ut i träden alla fåglar sjunga, 

 om det vackra på vår jord. 

 Och där finns inte några sorger tunga 

 och aldrig får du höra hårda ord. 

 I min lilla, lilla värld av blommor 

 där skall alltid, alltid lyckan dröja kvar. (Text: Roland Levin och musik: Ernfrid Ahlin ). 

 

Låt barnen vara barn så länge det går.  

 

Sašo Jovanov 2014-05-30, Billingsfors. 

 

Tack mamma för att du formade mig till den jag är. Jag ska alltid minnas dig. Hoppas att du vakar över 

mig. 


