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Förord 
Nu sitter vi här i slutet av april. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Flera veckor har nu passerat sedan 

vi började med denna uppsats. Vi hoppades att tiden skulle gå fort och att vi skulle lyckas bli färdiga i 

tid. Det blev vi. Nu återstår att se hur och om vi lyckats med vår studie.   

 Eftersom det är ett fåtal lärare vi intervjuat är vi förstås medvetna om att detta arbete inte ger en 

generell bild av lärares erfarenheter av mobbning mellan elever i lågstadiet. Vi hoppas dock att 

uppsatsen ska föra med sig en tanke till dem som läser, nämligen att det trots allt verkar förekomma 

mobbning i många skolor. Vår förhoppning är vidare att barn som går i skolan idag, ska lära sig att 

våga säga ifrån om de själva är utsatta eller om någon annan blir det. Ingen ska behöva utstå mobbning 

eller andra kränkningar. 

 Vi vill tacka alla våra respondenter som ställt upp och låtit sig intervjuas, utan er hade vi aldrig 

kunnat genomföra studien. Slutligen vill vi tacka alla andra som bidragit med tid, förståelse, tålamod 

och tips. TACK! 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur åtta lågstadielärare uppfattar mobbning mellan elever. Fokus 

fanns på områdena signaler, orsaker, åtgärder samt förebyggande metoder. För att uppfylla vårt syfte 

behandlades följande: Signaler och förekomst av mobbning, orsaker till att en elev mobbar en annan 

elev, åtgärder och skyldigheter vid mobbning samt metoder och verktyg för att förebygga mobbning.  

 När vi skulle påbörja arbetet hade vi uppfattningen om att mobbning är ett stort område. Det finns 

mycket skrivet om själva mobbningen, vem som mobbar, medlöparna samt om den som blir mobbad. 

En del författare, som exempelvis Olweus och Höistad beskriver även skolan i 

mobbningssammanhang. Med det här som bakgrund blev vi intresserade av att göra ett arbete om 

lågstadielärares situation och erfarenheter om mobbningsproblematiken. Vi menar på att barn 

tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Därför är det av största vikt att barnen känner trivsel och 

intresse för att vistas i skolan. Det är centralt att barn känner nyfikenhet och lust att lära sig saker. Det 

kan exempelvis vara de olika huvudämnena, men vi tänker även på det sociala samspelet, normer och 

värderingar. Skolan är för många barn den enda fasta, trygga punkt de har och det är därför mycket 

betydelsefullt att barn känner samhörighet med lärare och skolkamrater. 

 Vår metod för detta arbete var kvalitativa intervjuer. Vi ville få ”djupare” svar från de vi skulle 

intervjua och därför ansåg vi det lämpligare än en kvantitativ studie. I den tidigare forskning som vi 

tagit del av där lärare, elever och rektorer har svarat på enkäter om bland annat mobbning, kom man 

fram till att lärare behöver få fördjupade kunskaper i socialpsykologi och ungdomskulturer på 

lärarutbildningarna. Personal på skolorna behöver se samband mellan faktorer som lärande, social 

utveckling, undervisning och hälsa.  

 Vi anser att det är betydelsefullt att det ägnas tid åt mobbning på lärarutbildningen. Genom 

intervjuerna har vi fått veta att det tidigare på lärarutbildningen nästan inte alls ägnades någon tid till 

mobbning. Vi tycker även att det är bra att Regeringen ska satsa mer pengar till att hitta och sprida 

fungerande förebyggande arbete mot mobbning i skolorna.  

 När vi nu i efterhand ser på de områden som vi i vårt syfte valde att fokusera på, är vår uppfattning 

att de flesta lärarna anser sig kunna se signaler innan det blir en mobbningssituation. Respondenterna 

har delade åsikter om orsaker till att en elev mobbar en annan elev. Här påpekar en del av 

respondenterna dock att orsakerna kan vara väldigt individuella och är svåra att förstå. Vi tycker att 

alla av de tillfrågade försöker att ta till olika åtgärder och de flesta vet vilka skyldigheter de har. Ingen 

nämner dock skyldigheter från skolans läroplan. Slutligen anser vi att alla skolor verkar ha metoder 

och verktyg som lärarna använder. 
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Bakgrund   
Att vilja gå till skolan och känna att det är meningsfullt gäller både barn och lärare. Barns lärande och 

psykiska hälsa påverkas av att bli sedda, bekräftade och att de känner meningsfullhet (Nilsson, 2002, 

s. 15). Att barn trivs i skolan och har goda kamratrelationer är ett hälsotecken, mobbning bland barn är 

ett stort psykiskt hälsoproblem (Barnpsykiatrikommittén SOU 1997:8, s. 33-35). 

 Det brukar kallas mobbning om en eller flera personer, vid fler tillfällen och under en tid gör eller 

säger förolämpande och elaka saker till någon som har det svårt att försvara sig. Detta kan ta sig 

uttryck i så kallad direkt mobbning, alltså med sparkar, slag, skällsord, hånfulla och kränkande 

kommentarer eller hotelser. Dock behöver det inte vara mindre smärtsamt att bli utsatt för indirekt 

mobbning det vill säga att inte få vara med sina kamrater eller att bli utfrusen. Det kan också innebära 

att andra hindrar en från att få vänner eller att man blir baktalad. Även retsamhet som upprepas, trots 

obehag hos den utsatte räknas som mobbning. Det är avsevärt fler pojkar än flickor som mobbar, och 

många flickor mobbas också av pojkar. Beaktas bör att något fler pojkar än flickor får utstå mobbning. 

Bland flickor präglas mobbningen mindre av fysiskt våld, och kan till följd av detta vara svårare att 

finna (Olweus, 1999, s. 9, 12). 

 Enligt Olweus (2007) kännetecknas mobbare som grupp av aggressivitet. Denna aggressivitet 

riktar sig mot kamrater och vuxna såsom lärare och föräldrar. Mobbarna har även en mer positiv 

inställning till våld och användning av våldsmedel än andra flickor och pojkar. Många mobbare är 

impulsiva i sitt handlade, har behov av att dominera andra och medkänslan för mobboffren är låg. En 

mobbare kännetecknas också av att han/hon har en positiv värdering av sig själv, det vill säga en hög 

självkänsla. Mobbaren har ovanligt lite ångest och osäkerhet eller likvärdigt som genomsnittet av 

andra barn i samma ålder. Många psykologer och psykiatrer tror att barnet har en underliggande 

osäkerhet, men enligt Olweus är alltså detta inte fallet (s. 25).  

 När det gäller mobbning i skolan förekommer mobbningen både på vägen till och från skolan samt 

i själva skolmiljön. Undersökningar visar dock att själva skolan är det ställe där det mest förekommer 

mobbning (a.a. s. 15). 

 Mobbning kan få väldigt allvarliga konsekvenser för dem som blir utsatta och även för dem som 

mobbar. De som blir mobbade har svårt att få nya vänner och deras självkänsla sjunker. Stor del av 

elevens lektionstid ägnas åt att grubbla över hur de ska klara nästa rast. Detta är något som naturligtvis 

påverkar studieresultaten negativt. De barn som blir mobbade har i större utsträckning ont i huvudet, 

magen och ryggen. Likaså andra symptom som depression, nervositet och sömnproblem (Frånberg, 

2003, s. 14). 

 Skolan är en mötesplats där barn samlas oavsett bakgrund. Skolan har ett demokratiuppdrag som 

bland annat innebär att ge kunskaper om demokrati och värdegrund samt att förankra demokratiska 

värden (Nilsson, 2002, s. 13-14).  
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Lärare har en skyldighet att följa en läroplan, vilken har riktlinjer för att hörsamma att alla som arbetar 

i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor. Detta gäller även utanför den närmaste gruppen. Vidare ska verksamheten bidra till att 

skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer 

eller grupper. Den ska även visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt (Läroplanen 94, 2006, s. 8). Att arbeta som lärare innebär 

därmed att man genom arbetsformer och kunskap ska motarbeta mobbning och kränkande behandling 

(Nilsson, 2002, s. 13-14).  

  I Skollagen (1985:1100) står det bland annat att läsa att den som verkar inom skolan aktivt ska 

motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.  

 Det står även i Skollagen att förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen på 

socialnämndens initiativ skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Alla som verkar i skolan skall hävda de 

grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som 

strider mot dem. 

 I en undersökning av Olweus redovisas att en av sju elever är involverade i mobbningsincidenter i 

skolan. Olweus menar att med utgångspunkt i detta är mobbningsproblematiken ett stort problem 

(Daneback, Eriksson, Flygare & Lindberg, 2002 s. 58).  

 På Lärarnas Riksförbund står att läsa att på lärarutbildningar behövs bättre insatser för att ge 

blivande lärare beredskap att hantera socialt svåra problem till exempel mobbning och hot och våld. 

Vidare krävs ett större utrymme för dessa frågor i utbildningarna samt ett bättre samarbete på 

tvärvetenskapligt nivå för att kunna öka kunskaperna. Det är viktigt att de studerande får verktyg i att 

kunna hantera problem som kan uppstå i skolans vardag. Lärare som arbetar på skolor har krävt att få 

vidareutbildning för att öka sina kunskaper inom mobbningsområdet. Detta för att ha möjlighet att 

vidta rätt åtgärder när en mobbningssituation uppstår. 

 På Lärarnas Riksförbund har man konstaterat att den forskning som idag finns inte är tillräcklig 

som grund för att kunna sätta in rätt åtgärd i situationer som kräver det. Det gäller först och främst 

mobbningens dynamik, hur grupper fungerar samt hur själva arbetsorganisationen kan påverka 

relationerna på arbetsplatsen. Den forskningen som finns kring mobbningen är nästan uteslutande 

gjord inom områdena psykologi och pedagogik, detta innebär att man antar ett individualistiskt synsätt 

på själva mobbningsproblematiken (Lärarnas Riksförbund, 2001, s. 7). 
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Problemformulering 
Barns och ungdomars sociala nätverk består till stor del av lärare och annan skolpersonal (Stensmo, 

1997, s. 17). Skolan är för många barn den enda fasta, trygga punkt de har och det är därför mycket 

betydelsefullt att barn känner samhörighet med lärare och skolkamrater (Höistad, 2001, s. 18).  

 De flesta som arbetar med mobbning tycker att mobbningen är svår att upptäcka, då det ofta sker 

bakom ryggen på lärarna. Många lärare saknar verktyg i sitt arbete för hur man upptäcker mobbning 

och hur man ska hantera den (Höistad, 2001, s. 9-10). Med detta som bakgrund är mobbning i skolan 

dels ett stort problem för de elever som är inblandade och dels då lärare i många fall inte vet hur de ska 

hantera och lösa detta (Olweus, 2007, s. 8). 

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur åtta lågstadielärare uppfattar mobbning mellan elever.  

För att uppfylla vårt syfte behandlas följande frågeställningar: 

 Vilka signaler är lärarna observanta på för att upptäcka mobbning?  

 Vad tror lärarna är den främsta orsaken till att mobbning förekommer mellan elever? 

 Vilka åtgärder anser lärarna att de är skyldiga att vidta vid mobbning? 

 Vilka metoder och verktyg använder lärarna för att förebygga mobbning? 

 

Förförståelse 
Innan vi påbörjade denna studie uppfattade vi att det till och från hörsammats mycket om mobbning i 

media. Vi anser att mobbning är ett samhällsproblem som tycks fortgå. På sikt tror vi att mobbning 

många gånger kan leda till att skolarbetet avsevärt försämras samt att mobbning kan leda till ohälsa i 

framtiden.  

 Bilden av mobbning som ett problem i skolan fick vi av bland annat media. Vi hade däremot ingen 

förförståelse kring lärares uppfattning om mobbning i den specifika klassen.  

 
Metod 
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva åtta lågstadielärares uppfattning om mobbning mellan elever. 

Fokus kommer att finnas på områdena signaler, orsaker, åtgärder samt förebyggande metoder. 

 Vi har genomfört åtta kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar i lågstadiet. Avsikten med 

denna form av intervjuer är att beskriva och tolka de områden som framkommer i intervjupersonernas 

berättelser (Kvale, 1997, s. 174-177). Enligt Kvale skall den kvalitativa intervjun sträva efter att 

synliggöra respondentens livsvärld och försöka förstå deras egna värderingar och livsperspektiv (a.a. s. 

32). Vi har därför valt att använda oss av just kvalitativa intervjuer för att genom dessa komma nära de 

intervjuade och genom vad de berättar försöka förstå deras erfarenheter kring mobbning. Vi anser att 
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det inte varit lika passande att genomföra en kvantitativ studie, då vi strävade efter ”djupa” och 

utförliga svar på de frågor vi ställt.  

 Innan vi började med intervjuerna önskade vi få en subjektiv bild av respondenterna. Efter ett par 

intervjuer märkte vi att vi inte bara fick en subjektiv bild utan även svar kring mobbning generellt. 

Detta var genomgående i alla intervjuer. Vi menar att lärarna oftare pratade utifrån hur skolan eller 

arbetslaget arbetade kring mobbning än deras egna personliga erfarenheter och tankar kring mobbning. 

Detta kan visserligen ses som en subjektiv bild, om man tänker sig att lärarna ser det som att alla på 

skolan är ett enda team och att de därför svarar i termen ”vi” i stället för ”jag”. Vi hade dock en 

önskan om att i en större utsträckning få ta del av deras egna tankar och handlingar om mobbning, vad 

de personligen tycker, tänker och hur de arbetar.     

 Intervjuerna har varit av strukturerad karaktär, vilket innebär att intervjufrågorna formulerats till 

en intervjuguide, vilken återfinns som en bilaga, med öppna frågor som utgår från frågeställningarna i 

syftet. En intervjuguide ska beskriva de ämnen som ska belysas eller så skall den innehålla flera olika 

omsorgsfullt formulerade frågor (Kvale, 1997, s. 121). Detta gav respondenten möjligheten att mer 

fritt berätta om sin uppfattning och erfarenhet. Vi hade möjlighet att förändra frågorna efter behov för 

att följa upp de svar vi fått från informanterna (a.a. s. 117). Vi valde att inte delge respondenterna 

intervjufrågorna innan mötet, då detta skulle kunna lett till att vi inte fick de spontana svar som vi 

önskade få. 

  
Forskningsansats 
Induktion betyder att man utgår från iakttagelser från verkligheten. Efter iakttagelserna sammanförs de 

till allmänna principer som sedan kan kopplas i en teori. Deduktion innebär att man utgår från teorier 

som berättar hur verkligheten kan se ut (Olsson & Sörensen, 2007, s. 32). 

 Denna uppsats har en abduktiv ansats, vilket innebär att uppsatsen skiftar mellan induktion och 

deduktion. Forskningsansatsen inleds med en induktiv ansats där området beskrivs och förstås av 

forskaren. Kunskapen breddas med hjälp av deduktion då teoretiska förutsättningar erhålls. Det sker 

alltså en dialog mellan det teoretiska perspektivet och svaren från respondenterna (Patel & Davidsson, 

2003, s. 24). 

  
Urval och avgränsningar 
Vi valde att intervjua åtta lärare som arbetar på lågstadiet, då barn i åldern sju till nio år befinner sig i 

en känslig period då det gäller kamrater, identitet etcetera. Detta är en åldersperiod då barn vill relatera 

till en grupp jämnåriga kamrater och för barns självuppfattning är det viktigt med den grupp de tillhör 

eller önskar tillhöra i exempelvis skolan (Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s. 394-396). I 

åldern sju till nio år innefattar även början till förståelse för andra personer och av normer och regler i 

till exempel lekar (Jerlang et al., 1999, s. 263).  
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När vi hade bestämt oss för ämnet lärare och mobbning upptäckte vi att det till största del finns 

litteratur kring elever i mellanstadiet och uppåt i åldrarna. Vi undrade därför om det förekommer 

mindre mobbning under de år barn går på lågstadiet. Detta var ytterligare en anledning till att vi valde 

att intervjua lärare på lågstadiet. Då vårt syfte är att se till lärares erfarenheter om mobbning mellan 

elever blev vår avgränsning att intervjua lärare som arbetat minst 15 år inom skolväsendet. Vi anser att 

man efter 15 år bör ha en tillräckligt god erfarenhet om området. Vi tror att lågstadielärare som har 

arbetat en längre tid är tryggare i sin yrkesroll samt har lättare att upptäcka signaler runt mobbning.  

 För att beakta lärares erfarenheter kring mobbning ur olika synvinklar valde vi att intervjua lärare 

från sex olika skolor i Stockholms innerstad samt förorter. De kommuner vi valde att undersöka var 

Värmdö och Vällingby/Hässelby samt stadsdelarna Norrmalm och Södermalm. En av respondenterna 

bor i samma bostadsområde som en av oss, vi vill dock påpeka att vi anser att detta inte har någon 

betydelse utifrån studiens frågeställningar eftersom vi inte är bekant med personen. 

 
Datainsamling och intervjumiljö 
För att få tag på lågstadielärare ringde vi runt och skickade e-mail till olika skolor i och runt 

Stockholm. För att dokumentera intervjuerna valde vi ljudupptagning i form av bandspelare. Detta för 

att vi inte skulle missa någonting av det som sades samt för att det skulle bli möjligt för oss att åter 

igen lyssna till exakt vad som sagts. Fyra av intervjuerna utfördes av oss tillsammans, de andra gjorde 

vi var och en för sig. Eftersom vi bandande och lyssnade på dem tillsammans och tog del av det 

transkriberade materialet anser vi att reliabiliteten är hög. Vi utgick båda från frågeguiden, men vi är 

medvetna om att några följdfrågor ställdes. Dessa frågor är dock relevanta till huvudfrågan, men 

ansågs vara lämpliga då svaret av respondenten blev väldigt kort. Intervjuerna ägde rum på lärarnas 

arbetsplats förutom en av intervjuerna som hölls i bostaden hos en av oss. Intervjuerna tog ca 30-45 

minuter. 

 
Bearbetning av material 
Efter intervjuerna har vi transkriberat materialet för att inte missa något av informationen samt för att 

sedan underlätta meningskoncentreringen. Transkription innebär att texten skrivs ned ordagrant och 

övergår sedan till meningskoncentrering, vilket innebär att det väsentliga i texten används. 

Respondenternas långa intervjusvar formuleras till mer koncisa och koncentrerade meningar (Olsson 

& Sörensen, 2007, s. 80).  

 Kvale (1997) beskriver att man kan använda sig av fem steg då man gör en meningskoncentrering. 

Vi tycker att vi har gått tillväga på liknande sätt. Dessa fem steg är: 

 

1. För att få en känsla av intervjusvaren har vi läst igenom hela intervjun. 

2. Intervjusvaren transkriberades sedan ordagrant. 
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3. Det transkriberade materialet formulerades sedan till områden. 

4. Vi ställde frågor till studiens syfte för att se om vi hade fått svar på det vi ville veta.  

5. Intervjuerna knöts samman, där det väsentliga finns med (s. 177). 

 
Fenomenologi 

Olsson & Sörensen (2007) beskriver att syftet med denna metod som textbearbetning är att beskriva 

respondenternas upplevelser av ett fenomen. Respondenternas vardagsliv är en upplevelse som är 

oberoende av några förklaringar. Den som intervjuar ska beskriva respondentens erfarenheter exakt 

som denne upplever sin tillvaro. Utan att ha förutfattade meningar ska den som intervjuar försöka 

urskilja väsentligheter i berättelserna. Denne ska även försöka sätta sin vardagliga förståelse samt 

vetenskapliga förkunskaper om fenomenet åt sidan för att komma fram till en objektiv beskrivning av 

fenomenet (s. 105- 106).  

 
Hermeneutik 

Liksom fenomenologi är hermeneutik en bearbetningsform som har sin utgångspunkt i ett 

livsvärldsperspektiv, vilket innebär den värld som respondenterna lever i, pratar om och har erfarenhet 

av (Olsson & Sörensen, 2007, s. 97). Vi har valt att använda oss av nutidens hermeneutik som 

bearbetningsform, vilket innebär att vi tolkar och försöker förstå respondenternas liv och tillvaro, hur 

detta kommer till uttryck i deras talspråk. Respondenternas språk förmedlar deras livssyn och 

förståelse av tillvaron. Vi som intervjuar har sedan möjlighet att förstå respondenterna då de med sitt 

språk förmedlar sin värld, sina känslor och sina reaktioner. Enligt hermeneutiken är språket viktigt för 

kommunikation (a.a. s. 97-99). Samtal och text är väsentligt och förkunskaper hos den som intervjuar 

har stor betydelse (a.a. s. 100).  

 Forskningsintervjuer rymmer skapandet samt tolkning av en text. Den som intervjuar kan själv 

skapa texter som den sedan tolkar. Vidare kan man diskutera med respondenten kring de tolkningar 

som man gör. Respondentens berättelse visar sig samtidigt som den tolkas. Detta innebär att 

berättelsen i slutändan uppstår av både skapandet och diskussionen kring tolkningen (Kvale, 1997, s. 

50). Det vill säga under tiden vi ställer frågor och får svar samt när vi sedan lägger in vår egen 

tolkning i materialet. 

 
Metodproblem 
När vi beslutade oss för att intervjua lågstadielärare och försökte få tag på respondenter blev vi 

förvånade över att det var så få som ville ställa upp på en intervju. Det var svårt att få tag på den 

enskilde läraren då många rektorer stod som kontaktperson på skolan. I de flesta fall skulle rektorn 

hänvisa frågan vidare till lärarna eller så blev svaret att det inte fanns tid eller lust för lärarna att 

medverka. I de fall då lärarnas direkttelefonnummer fanns tillgängliga på hemsidan blev resultatet av 
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en positivare karaktär. I och med att det var så svårt att finna respondenter kunde vi inte ha de 

urvalskriterier vi från början hade önskat. Vår förhoppning var att intervjua lika många män som 

kvinnor samt en yngre och en äldre ålderskategori. Vi hade även en förhoppning om att intervjua tio 

lågstadielärare istället för åtta. Eftersom så många i vårt urval inte hade tid eller inte ville ställa upp på 

en intervju beslutade vi oss för att använda oss av de åtta respondenter som hade möjlighet att 

medverka.  

 
Validitet och reliabilitet 
Patel & Davidson (2003) beskriver att när man ska genomföra ett forskningsarbete är det viktigt att 

beakta två viktiga begrepp, validitet och reliabilitet. En god validitet innebär att forskaren undersöker 

det som är avsett att undersökas och inte något annat. Att ha en god reliabilitet innebär att arbetet görs 

på ett tillförlitligt sätt (s. 98). 

 Vi anser att vi i studien har ställt relevanta frågor till de lågstadielärare som hör till vår målgrupp 

och som ingick i vårt urval och därigenom bör validiteten vara relativt hög. Vidare menar vi att vi fått 

svar på det vi ville undersöka (a.a. s. 185). Vår avsikt i studiens början var att huvudsakligen få ta del 

av lärarnas personliga livsvärld. Vi märkte att de flesta av lärarna ser sig som en del av ett 

arbetslag/grupp och de formulerade sina svar utefter det. Vi menar att när vi exempelvis frågade 

lärarna vilka åtgärder han eller hon vidtar vid mobbning, så svarade de flesta i form av att personalen 

på skolan gör på ett visst sätt när mobbning uppstår. Vi hade gärna hört exempel på vad de gör 

personligen.  

 Vi har gått igenom det material vi fått och använt det som är relevant för vårt syfte och områden. 

Vi anser att mätningarna är korrekta och har en hög reliabilitet genom att vi har utfört 

undersökningarna på ett tillförlitligt sätt. Detta genom att vi har bandat intervjuerna, lyssnat igenom 

dem tillsammans samt transkriberat materialet ordagrant (Olsson & Sörensen, 2007, s. 75). 

 
Etiskt ställningstagande 
Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet, vilket innebär att 

medlemmar i samhället har rätt att ställa krav på skydd gällande otillbörlig insyn. En individ får inte 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse. 

 Vi har tagit hänsyn till de etiska riktlinjerna enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor, vilken menar att dessa principer är viktiga för att skydda människor som på ett 

eller annat sätt medverkar i olika studier. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer omfattar fyra 

allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

 För att uppfylla informationskravet berättade vi för respondenterna per telefon eller e-mail om 

studiens syfte och om deras uppgift. Vi gav informationen om att de får ta del av den färdiga 
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uppsatsen om de önskar. Vidare gav vi information om hur intervjun kommer att genomföras och 

frågade om vi fick banda intervjun. Vi upplyste också om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan. Vi berättade att uppgifterna som insamlas endast kommer att 

användas till vår studie och att respondenten kommer att vara helt anonym.  

 Enligt samtyckeskravet har den som medverkar i en undersökning rätt att själv bestämma om och 

hur länge denne vill delta. Innan vi påbörjade intervjun var vi därför tydliga med att få ett samtycke 

från de personer intervjun berörde och vi informerade om att respondentens deltagande när som helst 

kan avbrytas. Vi hade även med oss ett brev om informerat samtycke, vilket återfinns som en bilaga, 

som respondenten undertecknade innan intervjun inleddes.  

 Konfidentialitetskravet rörande skydd och döljande av identitet uppfyllde vi genom att vi dels 

informerade respondenterna att de är helt anonyma, att vi i texten namnger de som ”respondent” och 

dels genom att materialet förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av materialet.  

 All den information som vi samlat in ska vi använda endast till denna studie, vilket åberopas i 

nyttjandekravet. När allt är färdigställt och redovisat kommer vi att förstöra allt material, studien 

kommer dock att finnas på Ersta & Sköndals högskola (http://www.vr.se). 

 
Litteraturgenomgång 
Vi har under studiens gång kontinuerligt använt oss av olika slags litteratur i de olika delarna av 

studien. När vi började leta litteratur kring ämnet mobbning upptäckte vi att det finns mycket skrivet 

om just mobbning. Däremot finns det avsevärt mindre skrivet om lärare och deras erfarenheter 

angående mobbningens olika områden. Vi har kontaktat en forskare från Lärarhögskolan som forskar 

kring mobbning och enligt henne finns det mycket lite litteratur och forskning kring lärare och 

mobbning. Vi kontaktade även Skolverket och de gav oss samma information. 

 Några av våra källor har vi funnit på Internet. För att bland annat förklara vissa begrepp, teori och 

styrdokument har vi exempelvis använt oss av webb-dokument från Skolverket, Regeringen, Friends, 

Riksdagen, Notisum, Barnombudsmannen samt Vetenskapsrådet. Vi är medvetna om att källor från 

Internet inte alltid är tillförlitliga, men vi anser att dessa är välkända och pålitliga.  

 Utifrån Backman (1998, s. 199, 206) har vi sökt litteratur kring tidigare forskning i Libris 

webbsök, Academic search Elite samt SocINDEX. De sökord som vi bland annat har använt oss av har 

varit följande: ”lärare och mobbning”, ”mobbning”, ”mobbning i skolan”, ”lärare och ledarskap”, 

”Bullying AND teachers”, “bullying in school”, “Dan Olweus”, “prevention of bullying”, “reasons of 

bullying”, “peer harassment”.  
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Ansvarsfördelning av uppsatsen 
Vi har till största del genomfört den här studien tillsammans och har därför ett gemensamt ansvar för 

helheten. Vi har transkriberat fyra av intervjuerna var. Annica har haft övergripande ansvar för 

avsnitten: Grupper och ledarskap i klassen samt Lärares uppfattning och förebyggande arbete mot 

mobbning. Sharmila har haft övergripande ansvar för avsnitten: Uppsatsens fyra områden, Mobbning i 

skolan samt Relationer i skolan – en utveckling eller en destruktiv kraft. 

 
Begrepp 
Vi har valt att här beskriva några begrepp, vilka vi anser är relevanta för arbetet. Somliga begrepp 

återkommer på flera ställen i arbetet och några har respondenterna delgivit oss under intervjuerna. 

 

Mobbning: Enligt forskaren Dan Olweus definieras mobbning som: ”Det är mobbning när en eller 

flera individer, upprepade gånger och över en tid, blir utsatta för negativa handlingar från eller flera 

individer” (Larsson, 2003, s. 19). Mobbning kan delas in i direkt mobbning och indirekt mobbning. 

Direkt mobbning yttrar sig som exempelvis kränkande kommentarer, hotelser, skällsord eller slag. 

Den indirekta mobbningen kan innebära utfrysning, att inte få vara med i kamratkretsen eller att bli 

baktalad (Olweus, 1999, s. 9). 

 

Farsta-modellen: Farsta-modellen bygger på att man ska stoppa mobbning med ett kraftfullt 

ingripande. Farsta-modellen tar upp olika metoder för att förebygga mobbning, bland annat olika typer 

av samtal med eleverna i klasserna. En viktig del av programmet innebär att man som lärare gör 

eleverna medvetna om och uppmuntrar de som har civilkurage. Detta för att på sikt få eleverna att 

förstå vikten av att säga ifrån om de ser att någon utsätts för trakasserier, kränkningar eller liknande. 

Något man kan använda sig av är olika typer av drama övningar och i dessa skapa olika 

konfliktsituationer. När fokus läggs på antimobbningsteamet ser man här att de personer som är med 

däri kontaktas direkt när mobbning upptäcks eller misstänks. Någon av personalen ur teamet tar då 

reda på all väsentlig fakta och vilka elever som är inblandade i mobbningen. Efter det hämtar någon 

från antimobbningsteamet någon av de inblandade eleverna utan förvarning, för ett samtal. Ett viktigt 

motiv till detta är att de inblandade inte ska kunna diskutera med varandra och lägga upp ett försvar. 

Om föräldrarna kontaktas beror på hur situationen artar sig efter att alla samtal är avslutade. Däremot 

nämns ingen tidsfrist i hur länge föräldrarna kan vara ovetandes. Om mobbningen upphör direkt läggs 

ärendet till handlingarna och ingen vidare utredning görs. I Farsta-metoden presenteras ett antal 

allmänna principer för behandling av mobbning. Det ställs stora krav på att den personliga integriteten 

Om mobbningen inte snabbt upphör krävs det att personalen på skolan samarbetar. Beaktas bör att det 

ofta förekommer kraftiga reaktioner från föräldrarna när de får reda på att deras barn mobbat någon 

eller blivit utsatt för mobbning. Detta speciellt om personal från skolan har varit medvetna om detta 
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under en längre tid. Det kan ses att mobbaren slutar att mobba fortare om personalen har ett gediget 

underlag och bra förhandsinformation. Dock skall inte någon skuld läggas på den som mobbar. Om 

mobbaren inte upplever att personalen skuldbelägger honom eller henne upplever denne en tacksamhet 

och respekt gentemot personalen som då inte dömer mobbaren efter sin person. Slutligen är det bra om 

personalen ger mobbaren konkreta förslag på hur han eller hon kan förändra sitt beteende. Likaså ska 

personalen berätta för den som mobbat vad som gäller i fortsättningen och tala om att de kommer att 

se över hur utvecklingen fortlöper (Forsman, 2003, s. 148-149).   

 

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

(Likabehandlingslagen): 

6 § Rektorn för skolan, som tillika är ansvarig över verksamheten, måste se till att det finns en 

likabehandlingsplan på platsen. Planens syfte är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Vidare ska den förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall 

planerade åtgärder redovisas och följas upp och ses över årligen (www.notisum.se). 

 Skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 7 § För att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling 

har rektorn skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder (www.notisum.se). 

 Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling 8 § I de 

fall rektorn eller någon annan personal får kännedom om att ett barn eller en elev i skolan anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling eller trakasserier under skoltid skall rektorn eller huvudmannen 

utreda vilka omständigheter som finns. I de fall det kan behövas måste åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling sättas in 

(www.notisum.se). 

 

Åtgärdsprogram: ”5 kap.1 § I 4 kap. 1 § andra stycket Skollagen (1985:1100) föreskrivs att särskilt 

stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.  

Beslut om särskilt stöd enligt detta kapitel fattas av rektorn, om inte något annat följer av 5 och 10 §§.  

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. 

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur 

åtgärderna skall följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogram utarbetas (SFS 

2006:205)” (www.skolverket.se). 
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Projekt Charlie och justa kompisar: Sammanfattningsvis beskrivs projektet Charlies huvudmål till att 

utveckla elevers sociala färdigheter som höjer förmågan att motstå grupptryck i fråga om användandet 

av droger. Justa kompisar är inriktat på bland annat att lösa konflikter mellan barn samt förhindra 

mobbning. Detta projekt lämpar sig bra till lågstadieelever då det även innehåller avsnitt såsom: att 

förstå dig själv och andra, att lösa meningsskiljaktigheter, familjer samt justa kompisar. Inom ett av 

områdena som tillämpas i metoden ska eleven lära sig ”att säga nej”, detta ses som viktigt med tanke 

på bland annat grupptryck. Här pekas det på att eleven ska ha en god integritet för att våga säga nej. 

Inom området, relationer får barnet undersöka vilka egenskaper han eller hon tycker är viktiga hos en 

vän, samt bli medveten om sina egna kvaliteter. Under avsnittet meningsskiljaktigheter ska eleverna 

lära sig att arbeta efter metoder för att lösa konflikter med sina vänner. Under det sista avsnittet som 

heter just justa kompisar är målet att eleverna ska lära sig att uppskatta individuella olikheter. Likaså 

ska de känna igen och acceptera sina egna och andras särdrag (Project Charlie, 1995). 

 

Antimobbningsteam: Enligt Höistad (2001) består ett antimobbningsteam av en grupp olika 

personalkategorier på en skola som exempelvis lärare, skolhälsovårdspersonal och vaktmästare. De 

olika personalkategorierna innebär en hjälp för antimobbningsteamet då gruppen får en vid syn på 

eleverna och deras situation. En person i antimobbningsteamet ska ha huvudansvaret och vara 

sammankallande (s. 111). 

 Det står att läsa i Colorosos bok Mobbningens tre ansikten (2003, s. 218) att forskaren Ken Rigby 

anser att ett väl styrkt antimobbningsprogram bör innehålla: 

1. Det ska vara tydligt för all personal på skolan vilken målsättning det finns med att främja goda 

relationer mellan eleverna samt att arbeta mot alla former av trakasserier och mobbning.  

2. Med utförliga exempel finnas tydliga definitioner om vad mobbning innebär.  

3. Stå tydligt att alla som vistats på skolan såsom elever, lärare, annan personal samt föräldrars 

rätt att slippa antastas och kränkas av andra.  

4. Göra klart att alla som blir vittne till en mobbningssituation är skyldiga att försöka hejda 

mobbningen.  

5. Föräldrar och barn som oroar sig för mobbning ska uppmuntras att tala med personalen på 

skolan om problemen.  

6. Finnas en beskrivning av hur skolan avser på vilket sätt skolan avser behandla problem runt 

mobbning.  

7. Skolan skall ha en plan på vilket sätt programmet utvärderas efter en tid.  

 

Friends: Friends är den största organisationen i Sverige som arbetar mot mobbning. Organisationen 

håller utbildningar för barn och vuxna i förebyggande arbete mot mobbning och andra kränkande 

behandlingar. De hjälper skolor att börja arbeta långsiktligt mot mobbning. 

 Enligt Barnkonventionen och Friends har alla barn: 
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 Lika rättigheter och är lika mycket värda. 

 Lika rätt att säga vad de tycker. Barn har rätt att vänta sig att en vuxna lyssnar och tar dem på 

allvar. 

 Rätt att inte bli slagna och ingen får vara elak mot ett barn. 

 Rätt att tänka vad de vill. 

 Rätt att gå i skolan och lära sig saker (www.friends.se).  

 

Kamratstödjare: Kamratstödjare ska observera vad som händer på skolgården och i korridorerna.  

Deras uppgifter kan till exempel vara: att prata med den som är utanför, rapportera till 

antimobbningsteamet och sätta sig bredvid den som är ensam. Kamratstödjargruppen består av elever 

på skolan och de har en eller två handledare ur antimobbningsteamet. Hur kamratstödjargruppen är 

sammansatt beror på exempelvis på årskurs och lokala förutsättningar (Höistad, 2001, s. 112-114).  

 

Uppsatsens fyra områden 
Syftet med studien är att beskriva hur åtta lågstadielärare uppfattar mobbning mellan elever. Fokus 

kommer att finnas på områdena signaler, orsaker, åtgärder samt förebyggande metoder. Vi har valt 

dessa områden för att få en löpande helhet i form av steg från orsak till åtgärd av 

mobbningsproblematiken i skolan. Vi kommer senare i arbetet att utgå från dessa fyra områden i vår 

presentation av resultatet samt i analysen.  

 Den litteratur och forskning som vi har tagit del av innehåller till stor del dessa områden och vi 

ville därför få en bild av lärarnas erfarenheter runt dessa områden som behandlas i litteraturen. 

Forskaren Dan Olweus berättar och utvecklar sina tankegångar kring liknande områden då han skriver 

om mobbning och dess problematik i exempelvis Mobbning bland barn och ungdomar (1999) samt 

Mobbning i skolan, vad vi vet och vad vi kan göra (1992).  

 Vad vi menar med de fyra områdena signaler, orsaker, åtgärder samt förebyggande metoder samt 

bakgrunden till att vi har valt dessa områden är följande: 

 
Signaler och förekomst av mobbning 
För att över huvud taget upptäcka mobbning menar vi här att det kanske finns vissa signaler som man 

som lågstadielärare är särskilt observant på. Vi tror att vårt urval har arbetat så pass länge inom 

skolväsendet att de har lättare att se signaler än någon som har arbetat en kort tid. Vi menar även att 

lärarna eventuellt har arbetat på olika skolor under sin verksamma tid som lågstadielärare och därför 

har mer erfarenhet om mobbning.  

 Vi ville ta reda på hur många gånger respondenten har stött på mobbning. Detta dels för att vi i 

litteratur och forskning har läst att det generellt förekommer mycket mobbning i skolan och dels för att 

vi vill veta frekvensen av mobbning på just lågstadiet.  
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Tidigare forskning från Skolverket (2002) visar i sitt resultat om var mobbning äger rum och vad 

eleverna anser om lärarnas förmåga att se signaler (s. 14, 20). Även Olweus (1992) nämner olika sätt 

för att identifiera möjliga mobboffer och mobbare samt vilka olika tecken man som lärare bör vara 

observant på för att upptäcka att någon blir mobbad (s. 40-41). Det står också att läsa om detta i 

Höistad (2001) som tycker det är viktigt att veta hur man kan se om någon är mobbad (s. 92). Med 

denna litteratur som bakgrund ville vi inom detta område veta hur respondenten konkret upptäcker 

mobbningen. Vad är det som sker i klassrummet? På skolgården? På vilka ställen upptäcks 

mobbningen? Finns det några signaler att vara observant på när det gäller den som blir mobbad, 

märker man som lärare om någon blir mobbad? Om respondenten märker det så ville vi veta hur.  

 
Orsaker till att en elev mobbar en annan elev 
Olika författare har olika uppfattning om varför en elev blir en mobbare och en del menar på att det 

finns likheter mellan mobbare och mobboffer. En av dem är Höistad (2001, s. 99). Hur ser lärarna på 

detta?  

 Vi tror att det finns många olika orsaker och huvudsyftet med detta område var att få veta vad 

respondenterna anser är den främsta orsaken till att en elev mobbar en annan elev. Finns det orsaker 

som exempelvis makt eller ett sätt att visa sig tuff från mobbarens sida? Vi funderade här kring om 

yttre avvikelser såsom kläder och kroppsform hos mobboffret har betydelse för att en 

mobbningssituation skall uppstå. Har klassens storlek och sammansättning någon betydelse i detta 

sammanhang? Även här verkar författare vara av olika åsikter.  

 
Åtgärder och skyldigheter vid mobbning 
När vi läste om mobbning i litteratur, forskning och på Internet nämndes på flera ställen bland annat 

läroplanen, Skollagen och Likabehandlingslagen. Då vi anser att dessa är viktiga och relevanta valde 

vi därför att ta reda på hur lagar och riktlinjer påverkar lågstadielärarnas åtgärder vid mobbning. Följs 

lagarna och dokumenten samt hur arbetar läraren vid en specifik mobbningssituation? Vad anser 

läraren att hon/han har för skyldigheter som en vuxen person som arbetar med barn, om man bortser 

från lagar och riktlinjer? Vi ville att läraren skulle berätta om ett mobbningsfall för att vi skulle få en 

helhetsbild av de enskilde respondenternas erfarenheter om åtgärder vid mobbning.  

 
Metoder och verktyg för att förebygga mobbning 
Enligt litteratur av bland andra Olweus (1992) och Höistad (2001) fick vi kännedom om förebyggande 

metoder för mobbning. De har skrivit om exempelvis åtgärdsprogram och kamratstödjare. Olweus 

(1992) berättar i några av hans texter om sitt egna åtgärdsprogram. Han skriver om åtgärder på tre 

olika nivåer (s. 52-84). Vi ville veta om någon lågstadielärare arbetar utifrån detta program som en 

åtgärd.  
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Mot bakgrund av detta ville vi se hur lärarna arbetar förebyggande på skolorna. Finns det någon metod 

som används mer än någon annan? Hur uppfattar lärarna den metoden? Använder sig lärarna av andra 

verktyg än åtgärdsprogram, hur ser det ut på skolorna? Vi trodde även här att lärarna har arbetat så 

pass länge att de kanske har hunnit prova att arbeta med olika metoder och verktyg. 

 

Teori 
Grupper och ledarskap i klassen 
Vi har valt att lägga fokus på grupper och ledarskap. Vi anser att det är betydelsefullt att se på hur 

gruppen/klassen fungerar ihop och vilken roll som läraren har gentemot sin klass. Läraren måste ha en 

balans mellan auktoritet och en vuxen som de kan lita på och anförtro sig åt, anser vi.  
  Olika typer av grupper relateras till elever i en klass i skolan, och klassen kan även ses som en 

grupp. Likaså hur lärare och elever påverkar och påverkas av grupper de möter är väldigt centralt för 

lärare. Kunskaper om hur grupper bildas och fungerar är också viktigt. 

Det går att definiera en grupp på följande sätt: 

1. En samling personer som samspelar med varandra. 

2. Två eller fler personer som är ömsesidigt beroende av varandra och som påverkar varandra i 

ett socialt samspel. 

3. En social enhet som består av två eller fler individer som själva uppfattar sig tillhöra en grupp. 

4. En samling individer som är ömsesidigt beroende av varandra. 

5. Två eller fler individer som själva definierar sig som gruppmedlemmar, samtidigt som 

gruppens tillvaro erkänns av minst en person. 

6. En samling individer som påverkar varandra. 

7. En samling individer som är tillsammans för ett gemensamt mål. 

8. Minst tre personer som samspelar för att utföra en uppgift eller för att nå ett mål. 

9. Två eller fler individer som befinner sig i en dynamisk interaktion. Detta har till förutsättning 

att personerna är medvetna om varandra och visar varandra respekt, samtidigt har relationen 

en tidsmässig kontinuitet. Vilken kan vara förfluten eller förutsedd. 

10. Ett antal personer som kommunicerar med varandra under en viss tid. 

11. Ett antal personer som samspelar med varandra utifrån roller som genom normer regler de 

handlingar som personerna i gruppen har. Medlemmarna i gruppen anser sig oftast ha ett 

gemensamt mål (Thornberg, 2006, s. 18). 

 

En grupp som funnits en tid får så småningom rutiner och normer som kännetecknar just dem. 

Deltagarna i gruppen lär sig vad som är lämpligt vad gäller beteenden, hur man på bästa sätt undviker 

ett bråk eller en konflikt, hur man ska göra för att ses som en starkare individ etcetera (Harty & Harty, 

2004, s. 10).  
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Omedvetna normer existerar och styr individerna utan att dessa är direkt medvetna om dem. Normer 

reglerar följaktligen vad som är tillåtet eller vad man inte bör göra inom gruppen. Man ser således att 

det styr och reglerar vilket samspel och uppträdande som råder (Fors, 1995, s. 12). 

 När man talar om störningar i klassen kan man se till alla incidenter som tar uppmärksamhet från 

den undervisning som först var planerad. Störningar kan vara synliga, vilket innebär till exempel 

elevers prat om andra saker än det läraren undervisar. Det kan också vara glåpord, mobbning eller 

våld. Detta brukar kallas disciplinproblem. De synliga störningarna kan påverka hela klassen eller 

delar av den. Osynliga störningar som koncentration på andra saker än det som lektionen handlar om, 

dagdrömmar etcetera kallas för koncentrationssvårigheter och brukar påverka den enskilde eleven eller 

ett fåtal i klassen (Stensmo, 1997, s. 9). 

 Ledarskap kan ses från två olika perspektiv. Det ena är ett individperspektiv, vilket betraktar 

ledarskap som en fråga om ledarens personliga eller psykologiska egenskaper. Det andra sättet är 

genom ett grupperspektiv och här ser man ledarskap som en social process eller grupprocess med 

sociala interaktioner i grupper (Thornberg, 2006, s. 84). Läraren har till uppgift att balansera de 

individer som hör till gruppen samt att se till att målen för organisationen följs (Nerell & Sandberg, 

1994, s. 83).  

 Begreppet gruppatmosfär handlar till viss del om vilka kunskaper en lärare har, men också om 

vilken gruppatmosfär som han/hon framkallar (Svedberg, 2007, s. 45). Vidare är det av största vikt att 

läraren i klassen har en god förmåga att organisera och leda eleverna samt att se dem som en grupp. 

Hon eller han måste kunna hantera frågor om disciplin och ordning. Denne måste även ha förmåga att 

gruppera eleverna efter arbetsuppgifter och interaktionsmönster (Stensmo, 1997, s. 7).   

 För att en lärare på bästa sätt ska kunna vara delaktig i arbetet mot mobbning bör denne utifrån ett 

individperspektivistiskt sätt arbeta med mobbning pedagogiskt. Detta görs bäst genom att läraren ska 

försöka få de elever som mobbar att sluta med det. För den mobbades del innebär det att läraren 

försöker att stärka denna elevs självförtroende. Likaså att hjälpa eleven finna strategier för att hantera 

eventuell framtida mobbningssituationer (Thornberg, 2006, s. 237). 

 När läraren samtalar med en elev som mobbar kan han eller hon använda sig av en strategi som 

kallas induktion. Induktion innebär att läraren samtalar och resonerar med eleven och förklarar varför 

vissa beteenden förväntas och andra ogillas. Läraren presenterar på så sätt krav, förväntningar samt 

konsekvenser för eleven. Vidare ska läraren berätta om hur andra upplever olika situationer samt 

försöker finna lösningar på liknande situationer (a.a. s. 237). Induktionen anses stödja barnet och 

utveckla dennes förmåga för empati. 

 Lärare kan i sin fostrande roll använda sig av makt. Maktutövningen inriktar sig till att få eleven 

att lyda och göra som läraren säger. Exempel på maktutövning är att läraren utnyttjar sin fysiska 

storlek gentemot barnet. Läraren kan då exempelvis lyfta eleven, hålla fast eller avlägsna eleven från 

platsen. Fler exempel är om läraren använder befallningar, belönare eller bestraffar eleven, att skälla 

eller tala nedlåtande till honom eller henne, eller på annat sätt förolämpa eleven. Thornberg (2006) 
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beskriver att lärares makt gentemot sina elever kan problematiseras i termer av barn rättigheter och 

yrkesetik. Likaså handlar det om demokrati, delaktighet samt i värdepedagogiska termer eftersom 

läraren även är en förebild för elever (s. 238).  

Några negativa effekter av bestraffning kan vara följande: 

 Det kan provocera fram motstånd, som kan leda till att eleverna reagerar negativt mot andra 

eller öppet gör revolt gentemot läraren. 

 Det kan leda till fiendskap mellan läraren och eleven. 

 Det kan leda till oönskade känslomässiga bieffekter och skapa alienation hos eleven, som då 

inte vill vistas i skolan. 

 Det kan resultera i att eleven ägnar tid till att funderar ut hur denne ska komma undan med 

oönskade saker, utan risk för att bli upptäckt.  

 Det kan leda till så kallad blind konformitet vilket innebär att eleven inte får möjlighet att stå 

på egna ben och fatta kloka beslut. Snarare utvecklar eleven en benägenhet att acceptera allt 

som sägs utan att ifrågasätta (a.a. s. 239).  

 

För att hjälpa mobboffer att växa i självförtroende kan läraren arbeta pedagogiskt i enskilda samtal 

med eleven, men även i grupp. Man kan även kombinera detta genom olika typer av rollspel och 

gruppövningar. Dessa grupper kan benämnas som självförtroendegrupper och läraren ger eleverna stöd 

för att: 

 Hävda sina rättigheter och stå för vad de är och för sina åsikter. 

 Inte dra sig för att söka hjälp från andra elever eller lärare. 

 Lämna en hotande eller riskabel situation så snabbt som möjligt och gärna berätta för en lärare 

eller förälder vad som hänt (a.a. s. 241-242). 

 

Det finns informella normer som reglerar vilket beteende som passar och vad som inte är passande. 

Det kan handla om hur högt man kan skratta, vilken klädstil man bör ha och så vidare. I vissa grupper 

finns formella regler om att inte mobba. Dock kan det finnas informella regler att man ska mobba 

någon. De som då slutar mobba bryter den uppsatta regeln. Till följd av detta kan eleven bli hotad till 

att få bestraffning. För att riskera att inte själv bli mobbad väljer många att inte berätta om 

mobbningen och hjälper heller inte mobboffret (Fors, 1995, s. 18).   

 Det är fler elever inblandade än den som tar initiativet till mobbning och den som är mobboffer. 

Det finns olika deltagarroller, vilket innebär olika sätt att vara involverad i mobbning. Det går att se 

sex olika roller, dessa är: 

 

1. Offren, de individer som regelbundet blir utsatta för kränkningar. 

2. Mobbarna, de personer som tar initiativ och är aktiva förövare. 
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3. Medhjälparna, de individer som är entusiastiska till att mobba, när någon påbörjat det. 

4. Underbyggarna, dessa är de personer som ger mobbarna en positiv respons utan att de själva 

angripit den utsatta. De är åskådare, publik eller de som skrattar eller uppmuntrar de som 

mobbar.  

5. Outsiders (de som står utanför) är de som inte tar ställning till någon part, och håller sig 

undan. Men trots att de är passiva ses de som deltagare genom att de inte säger ifrån och 

därmed låter mobbningen fortgå. 

6. Försvararna, de personer som försöker hjälpa och stödja offret och tar dennes parti. Likaså 

försöker de få de andra att sluta mobba (Thornberg, 2006, s. 244- 245).  

 

 
 

 

Bild 1. Bilden visar ett exempel på hur en mobbningscirkel kan se ut. Den visar hur mobbare, 

mobboffer och andra elever intar olika viktiga roller och positioner i en mobbningssituation (Olweus, 

2003, s. 14). 
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Det står att läsa i Thornberg (2006) att vissa forskare menar att det inte endast går att förklara 

mobbning i termer av vilken personlighet en individ har eller dennes hemförhållande. De anser att 

grupprocesser samt lärares förhållnings- och arbetssätt har stor påverkan. Efter en studie utförd i 

Norge har man kommit fram till att lärares relation till eleverna, dennes sätt att bry sig om eleverna 

samt lärarens sätt att bedriva lektion, hänger ihop med mobbning. Det har också att göra med klassens 

sociala struktur, det vill säga elevernas relation till varandra, vilka informella normer som råder 

eleverna sinsemellan (s. 244-245).  

 Läraren påverkar klassens etos (den anda, de seder och kultur som kännetecknar en skola) genom 

dennes sätt att ha uppsikt över klassen. Vidare påverkas klassen genom hur läraren dokumenterar 

elevernas beteende samt hur denne hanterar konflikter i klassen. Så kallad framgångsrik övervakning 

innebär att läraren på ett tydligt sätt ger tecken till eleverna att hon eller han vet vad eleverna gör, 

fastän denne inte ser det. Hon eller han kan stå med ryggen till en del av eleverna men ändå vara 

medveten om vad som sker i rummet (a.a. s. 83-84).  

 Elever och personal måste när det blir konflikter kunna hantera dessa på ett konstruktivt sätt. För 

att ett gott klimat och god moral ska råda i klassrummet krävs positiva attityder från de inblandade 

(a.a. s. 104). Läraren är en förebild för sina elever och trivs denne med sitt arbete påverkar det 

eleverna i klassen (a.a. s. 106). 

 

Tidigare forskning 
Mobbning i skolan 
Dan Olweus är enligt författarna till forskningsöversikten Skolan – en arena för mobbning, en av de 

främsta forskarna inom mobbningsområdet och hans studier och empiriska dokumentation om 

mobbning i skolan har blivit vägledande för andra forskare kring mobbning. Olweus forskning visar 

både på förklaringar och åtgärder inom området (Daneback, Eriksson, Flygare & Lindberg, 2002, s. 

38-39).  

 I en undersökning av Olweus redovisas att en av sju elever är involverade i mobbningsincidenter i 

skolan. Olweus menar att med utgångspunkt i detta är mobbningsproblematiken ett stort problem  

(a.a. s. 58).  

 
Var mobbning förekommer 

Olweus undersökningar visar att det inte har någon betydelse om skolan eller klassen är stor eller liten 

vid förekomsten av mobbning. Skolan eller klassens betydelse är inte heller en faktor som är 

betydelsefull när det handlar om vilken nivå mobbningen har (Olweus, 1992, s. 18).  

 Olweus forskning visar även att det är två till tre gånger så många elever som blir mobbade i 

skolan jämfört med på skolvägen. Omkring 50-75 procent av mobbningen sker på skolgården, i 

korridorerna eller på undanskymda platser (Olweus, 1999, s. 15). 
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Den som mobbar 

Enligt Olweus (1992) kännetecknas mobbare som grupp av aggressivitet. Denna aggressivitet riktar 

sig mot kamrater och vuxna såsom lärare och föräldrar. Mobbarna har även en mer positiv inställning 

till våld och användning av våldsmedel än andra flickor och pojkar. En mobbare kännetecknas också 

av att han/hon har en positiv värdering av sig själv, det vill säga en hög självkänsla. Mobbaren har 

ovanligt lite ångest och osäkerhet eller likvärdigt som genomsnittet av andra barn i samma ålder.  

Många psykologer och psykiatrer tror att barnet har en underliggande osäkerhet, men enligt Olweus är 

alltså detta inte fallet (s. 25).  

 Enligt Daneback et al. (2002) visar Olweus forskning att mobbaren har tre motiv med sina 

handlingar. Dessa är: 

 

 Starkt behov av makt och dominans: Mobbaren tycker om att ha kontroll och har ett behov av 

att förtrycka andra. 

 Fientliga impulser eller känslor: På grund av ogynnsamma uppväxtvillkor har mobbaren är 

mobbaren fientlig mot omgivningen.  

 ”Lönsamhet”, prestige eller status: Mobbaren kan eventuellt få förtjänster som exempelvis 

pengar som mobbaren tvingar till sig på mobboffrets bekostnad. Det kan även handla om 

prestige eller status som denne får av andra elever som ser upp till mobbaren (s. 42, 43). 

 

Mobbarens aggressivitet kan förstärkas av uppväxtvillkor och andra omgivningsfaktorer. Det är av 

betydelse att barns uppväxtförhållanden innefattar värme och engagemang. Mobbning i skolan kan 

påverkas av skolpersonalens attityder till och reaktioner på mobbningsincidenter. Om personalen inte 

hjälper till att motverka mobbning eller om hjälpen inte är tillräckligt effektiv riskerar mobbaren att bli 

kriminell eller missbrukare i framtiden (Daneback et al. s. 40-41). 

 
Den som blir mobbad 

Olweus anser att mobboffer kan delas in i två grupper: provocerande och passiva. Provocerande 

innebär att mobboffret har ett häftigt humör och försöker ofta ge igen vid utsatthet. Barnet är ofta 

rastlöst, omoget och har koncentrationssvårigheter. Mobboffret kan ibland själv försöka mobba svaga 

elever och anses som allmänt besvärliga.  

  Ett barn som är ett passivt mobboffer är försiktig, känslig, stillsam och har en negativ självbild. 

Barnet tycker inte om att slåss och är mestadels fysiskt svagare än mobbaren. Genom sitt beteende och 

attityd signalerar mobboffret sin ängslighet, osäkerhet samt att barnet inte vågar ge igen om det blir 

angripet (Olweus, 1999, s. 16-19). Den som blir mobbad känner sig ensam och övergiven i skolan och 

har oftast inte någon kamrat i klassen (Olweus, 1992, s. 23).  
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Olweus (1999) uppger att elever inte särskilt ofta blir utsatt för mobbning på grund av yttre fysiska 

avvikelser såsom kläder, glasögon, fetma och annat ( s. 15) Han menar att orsakerna måste finnas på 

andra håll som till exempel fysisk svaghet, i synnerhet hos pojkar (a.a. s. 15).  

 
Genus 

Ser man till genusperspektivet mobbar pojkar oftare än flickor. Pojkar är även de som till lite större del 

blir mobbade i skolan. Direkt, fysisk mobbning är vanligast bland pojkar medan flickor använder sig 

av mer indirekta metoder. Dessa metoder kan innefatta utestängning från kamratgruppen, 

ryktesspridning eller manipulerande av kamratrelationer (Olweus, 2003, s. 13-14). Mobbningen bland 

flickor kan vara svårare att upptäcka än den direkta mobbningen (Olweus, 1999, s. 12). 

 
Åtgärdsprogram 

Olweus anser att skolan måste vara beredd på att förebygga och reducera mobbning. Olweus har 

utvecklat ett åtgärdsprogram som har visat att mobbningsproblem i skolan har minskat med 50-70 

procent efter en utvärdering vid 42 skolor i Norge. Enligt programmet är det viktigt att skolan och 

hemmets miljö präglas av värme, positivt intresse samt att de vuxna är engagerade. Det är även viktigt 

med fasta gränser mot oacceptabelt beteende, att ge stöd och ett bra skydd åt mobboffret samt att öka 

medvetenheten och kunskapen om mobbningsproblem (Olweus, 1999, s. 44-49).  

 Det huvudsakliga målet med Olweus åtgärdsprogram är: ”Att minska eller helt förhindra 

existerande mobbningsproblem i och utanför skolan, och att förebygga uppkomsten av nya sådana 

problem” (Olweus, 1992, s. 48). Olweus (1999) menar att det inte krävs så mycket resurser eller tid, 

det handlar i stället om lärares och rektorers attityder, beteende samt rutiner (s. 49).  

  
Olweus åtgärdsprogram mot mobbning 

Allmänna förutsättningar för att uppnå målen med åtgärdsprogrammet är att de vuxna är medvetna 

och engagerade. På skolnivå är det mycket vikigt att skolan gör undersökningar med frågeformulär där 

eleverna får vara anonyma. Olweus menar också att studiedagar med mobbning som tema är av stor 

vikt samt att rastvaktsystemen förbättras. Han föreslår även att skolan upprättar samordningsgrupper. 

 På klassnivå är det viktigt att utveckla klassregler mot mobbning. Man bör använda någon form av 

sanktioner om en elev bryter mot reglerna, men också ge beröm vid motsatsen. Fler åtgärder på denna 

nivå är regelbundna klassmöten med lärare och elever samt föräldramöten. 

 Med åtgärder på individnivå menar Olweus att lärare och föräldrar ska använda sin fantasi. Han 

nämner även vikten med samtal. Han tycker det är betydelsefullt med allvarliga samtal med mobbare 

och mobboffer samt samtal med föräldrar till berörda elever (Olweus, 1999, s. 46). 
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Relationer i skolan – en utveckling eller en destruktiv kraft 
Enheten Värdegrunden - tematiserad forskning vid Göteborgs Universitet har 2002 

genomfört kartläggningsstudier på uppdrag av Skolverket. Kartläggningen består av flera delar där 

elever (i årskurserna två, fem, åtta samt år två i gymnasiet), lärare och rektorer har svarat på enkäter, 

vilka har kompletterats med intervjuundersökningar med elever. Sammanlagt har knappt 3400 elever 

svarat på frågor. Bland annat har en enkätstudie riktad till 135 elever i årskurs två i grundskolan 

genomförts som handlar om mobbning. 

 Kartläggningen belyser förekomsten av rasism, etnisk diskriminering, sexuella trakasserier, 

homofobi samt mobbning (Skolverket, 2002, s. 3). Vi har valt att fokusera på de delar av 

kartläggningen som vi anser går att applicera på vår studie. 

  Enligt rapporten ”Relationer i skolan - en utveckling eller en destruktiv kraft” skall skolan 

stimulera barns sociala utveckling kring humanistiska och demokratiska värderingar. Läroplanen och 

kursplanen innehåller krav på skolorna att de ska lära eleverna bland annat att samarbeta med andra, 

visa tolerans, ta ansvar samt att vara solidariska (a.a. s. 6-7).  

 
Elever  

I enkätundersökningen fick barnen i årskurs två svara på frågan om de varit utsatta för mobbning och 

om de känt oro eller rädsla i skolan. (I frågan finns ingen definition av mobbning, utan den bygger på 

elevernas egen definition av begreppet). Resultatet visar att fem procent av barnen uppger att de under 

sitt andra skolår flera gånger eller ofta blivit mobbad och sex procent alltid/nästan alltid känner sig 

rädda eller oroliga i skolan (Skolverket, 2002, s. 10- 11). 

Det sammanlagda resultatet av kartläggningen visar att kränkande behandlingar äger rum överallt i 

skolan, främst på skolgården eller i korridoren (a.a. s. 14). Eleverna uppfattar det som att lärarna ofta 

inte märker eller bryr sig om vad som händer. Pojkar upplever att de får mindre stöd av lärare än 

flickor, medan flickor upplever mer stress i skolan. Det framgår även att eleverna trivs bättre på skolan 

och det är färre kränkande handlingar i de skolor där personalen arbetar i lag samt där det finns 

rastvakter och kamratstödjare (a.a. s. 20-23). 

 
Lärare och rektorer 

Lärarna och rektorerna som var med i undersökningen anser att kränkande handlingar inte förekommer 

lika ofta om kontakten mellan olika kategorier på skolan är bra. Hur skolans inre organisering av 

arbetet samt strukturella faktorer påverkar frekvensen av kränkande handlingar. 

När det gäller förebyggande arbete mot mobbning innehåller nio av tio handlingsplaner moment som 

är både förebyggande och åtgärdsinriktade. Det förebyggande arbetet visar dock inga enkla samband 

mellan förekomsten av kränkningar och elevernas trivsel. Övergripande visar dock resultatet att skolor 
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som har ett utvecklat förebyggande arbete generellt har lägre förekomst av kränkningar. Lärare tycker 

att skolan gör mer när det gäller förebyggande insatser än vad eleverna tycker (a.a. s. 22-24). 

 
Framtiden 

För att stimulera en positiv normbildning i skolor behöver positiva lösningar lyftas fram från skolornas 

sida via lärarpressen och ungdomstidningar och lärarna behöver vidga och fördjupa sina kunskaper i 

socialpsykologi och ungdomskulturer på lärarutbildningarna. 

 Enligt rapporten behöver skolpersonal se samband mellan lärande, undervisning, social utveckling 

samt hälsa, alla delar bör finnas med och genom att arbeta mer med demokrati och värdegrund i skolan 

så motverkas kränkande behandling. 

 Rapporten visar att det behövs fler vuxna kring eleverna i skolan. De behöver vuxna som de kan 

prata med och skapa goda relationer till. Det är slutligen av betydelse att personal på skolan känner till 

vilka lagar som gäller, hur lagarna förhåller sig till varandra samt vilka myndigheter man kan vända 

sig till. Detta för att stärka elevernas rättssäkerhet (Skolverket, 2002, s. 28-31). 

 
Lärares uppfattning och förebyggande arbete mot mobbning 
Denna artikel berättar om en undersökning gjord angående lärares uppfattning kring mobbning samt 

hur de arbetar med och förebygger mobbning. Av svaren från 359 tillfrågade lärare genomförde 

mindre än en tredjedel av dessa samtal med eleverna om mobbning utanför tiden i klassrummet. Lika 

få lät eleverna vara delaktiga i bestämmelser om vilka regler kring mobbning som ska råda i klassen.  

 Ett resultat av studien visade att det är nödvändigt att lärare får fortlöpande utbildning i området. 

Detta ska då syfta till att lärarna får ökad kunskap av vikten med att förebygga mobbing i 

klassrummet. De vanligaste platserna där mobbning sker sades här vara på skolgården, i klassrummet 

och i korridoren. 

 I artikeln står att läsa att personer på grund av utsatthet för mobbning kan känna sig deprimerade, 

lider av oro, har dålig självkänsla, känner sig ensamma, kan känna självmordstankar och generellt må 

psykiskt dåligt. Vidare har en del magont, sömnsvårigheter, huvudvärk samt värk i nacke och rygg. 

Sociala problem kopplade till mobbning ses vara svårigheter att skaffa vänner, vandalism och stöld. 

Som följd av mobbning kan elever få svårigheter i skolarbetet. 

 I undersökningen påpekas vikten av att få eleverna att förstå vilken skada mobbning medför.  

Undersökningen visade att lärare ansåg mobbning vara det näst allvarligaste beteendet hos elever, efter 

droganvändning. Lärarna menar att psykisk mobbning är den värsta typen av mobbning som 

förekommer i skolan. I undersökningen som gjordes visade det sig att lärare generellt ser mycket 

negativt på mobbning och 98,6 procent av deltagarna i undersökningen ansåg sig skyldiga att 

förhindra att mobbning förekom i klassrummet. Dock upplevde de en viss okunskap till att hantera 

mobbning (Dake, Funk, Telljohann & Price, 2003, 347-348). 
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Riktlinjer och lagar 
Vi har här valt att nämna några av de lagar och riktlinjer som vi anser är relevanta för lågstadielärare 

och som är betydelsefulla i denna studie då de innefattar mobbningsproblematiken. Den aktuella lagen 

och riktlinjerna är: Skollagen (1985:1100) samt riktlinjer från skolans läroplan 94.  

 
Skollagen 
I skollagen (1985:1100) 1 kap. allmänna föreskrifter 1 § står att läsa att det för barn och ungdomar ska 

det allmänna ordna utbildning. Detta i form av förskoleklass, grundskola och gymnasieskola och 

motsvarande skolformer såsom särskola, specialskola och sameskola. Dessa bildar det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Det finns även särskilda utbildningsformer som det allmänna 

ordnar för den som på grund av sjukdom eller annat skäl inte kan delta i skolarbetet inom det 

offentliga skolväsendet. 

 I 2 § kan läsas att alla barn och ungdomar skall ha samma tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Detta oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden. Var man än är i landet ska utbildningen vara likvärdig. 

Eleverna ska i sin utbildning få kunskaper och färdigheter. I samarbete med hemmen ska deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. De elever 

som är i behov av särskilt stöd skall visas hänsyn för att kunna delta i utbildning. 

 Skolans verksamhet ska utformas i likhet med de grundläggande demokratiska värderingar som 

råder. Alla som arbetar inom skolan skall främja aktning för alla människors egenvärde 

samt visa respekt för vår gemensamma miljö. För alla som arbetar inom skolan gäller följande: 

 

 Att främja jämställdhet mellan könen samt 

 

 Kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden ska aktivt motverkas av alla 

som arbetar inom skolan. Lag (1999:886). 

 
Förståelse och medmänsklighet 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 

mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det svenska samhällets 

internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet 

om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 
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utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan 

är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att 

stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, 2006, s. 3).  

 I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94  (2006, 

s. 8, 9) står att läsa att alla som arbetar i skolan skall: 

 

• Delta till att utveckla alla elevers känsla för samhörighet och solidaritet. Likaså ansvara för de 

människor som är utanför den egna gruppen. 

• I verksamheten bidra till att skolan kännetecknas av solidaritet mellan människor. 

• Alla ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av människor eller grupper samt 

• Visa respekt för den enskilda individen. Det dagliga arbetet ska utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

 
Läraren på skolan skall 

• Diskutera med eleverna hur det svenska samhällets värdegrund ser ut och vilka konsekvenser det 

personliga uppförandet kan få. 

• Klart och tydligt diskutera och redovisa olika värderingar, uppfattningar och problem som finns. 

• Tillsammans med övrig personal inom skolan observera och i de fall det behövs, vidta nödvändiga 

åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. 

• Tillsammans med eleverna göra klart vilka regler som gäller för att arbetet och samvaron i den egna 

gruppen ska vara så trivsamt som möjligt. 

• Samarbeta med föräldrar eller vårdnadshavare angående fostran av eleverna samt klargöra vilka 

regler som gäller på skolan samt de normer som ligger till grund för ett gott arbete och samarbete. 

 

Presentation av intervjupersonerna 
Vi har valt att benämna intervjupersonerna som respondenter när vi redovisar resultatet. Detta då vi 

anser att de har givit oss information om deras egna åsikter, tankar, erfarenheter och uppfattningar 

angående mobbning på lågstadiet (Olsson & Sörensen, 2007, s. 79).  

 Vi valde att i presentationen redogöra för om respondenterna hade kunskap om mobbning från 

sina respektive lärarutbildningar. Detta för att vi tror att det skulle kunna påverka deras kunskap och 

erfarenhet om mobbning samt att det kan påverka deras arbetssätt runt detta. 

 
Respondent 1 är 63 år och har arbetat som lärare i 32 år. Hon arbetar nu i en klass med 24 elever, 

varav elva är flickor och tretton är pojkar. Totalt på skolan finns ca 250 elever. Under hennes 

utbildning ägnades ingen tid till mobbning, begreppet förekom inte då.  
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Respondent 2 är 50 år och har arbetat som lågstadielärare i drygt 19 år. Hon arbetar nu i en klass 

med 18 elever, varav åtta är flickor och tio är pojkar. Hela skolan har ca 400 elever. Under hennes 

lärarutbildning ägnades det inte någon stor del åt mobbning. Hon anser att man inte pratade om det då 

som man gör nu och hon tycker att det borde finnas mer om mobbning i utbildningen. 

 
Respondent 3 är 67 år och har arbetat som lärare i över 30 år. Hon arbetar nu i olika skolor som 

vikarie. Den klass hon hade sist, som hon var klassföreståndare i hade ca 30 elever och det var en klass 

med årskurs ett till tre i samma klass. Det var ungefär lika många flickor som pojkar. Hela skolan har 

ca 100- 150 elever. När hon utbildade sig ägnades ingen tid till att prata om mobbning. Hon menar att 

mobbningsbegreppet inte var känt på den tiden. 

 
Respondent 4 är 58 år. Hon har arbetat som lågstadielärare i 36 år. Hennes klass består av 25 

elever, 14 pojkar och 11 flickor. Hela skolan har ca 200-250 elever. När hon utbildade sig till lärare 

tog pedagogikämnet upp mobbning, men det belystes inte på samma sätt som man pratar om och 

använder ordet mobbning idag. 

 
Respondent 5 är 49 år. Hon har arbetat som lågstadielärare i fyra år. Innan dess var hon 

förskollärare i samma skola. Sammanlagt har hon arbetat i 27 år inom skolväsendet. I hennes klass går 

54 elever som är indelade i tre grupper. Ungefär hälften är pojkar och hälften flickor. Skolan har ca 

700 elever sammanlagt. Under utbildningen till lärare ingick ingenting kring mobbning, men under 

förskollärarutbildningen ingick det teori kring ämnet. 

 
Respondent 6 är 47 år. Han har arbetat i 24 år inom skolomsorgen. Han har arbetat som 

lågstadielärare i nio år och innan dess var han fritidspedagog. Hans lågstadieklass består av 22 elever, 

varav 11 är pojkar och 11 är flickor. Skolans sammanlagda elevantal är ca 620 st. Det ägnas ingen tid 

åt mobbning under hans lärarutbildning, däremot togs det upp under utbildningen till fritidspedagog. 

Respondenten är med i skolans antimobbningsteam. 
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Respondent 7 är 54 år. Han har arbetat som lågstadielärare i 15 år. I hans klass i går 29 elever, 12 

pojkar och 17 flickor. Hela skolan har ca 600 elever. Under utbildningen berördes ingenting om 

mobbning. 

 
Respondent 8 är 62 år och har arbetat som lärare i 32 år. I hennes nuvarande klass går 21 elever, 

varav 13 är pojkar och 7 är flickor. Hela skolan har ca 250 elever. Under hennes utbildning pratades 

det inte om mobbning. Man berörde på andra sätt att barn kan vara elaka mot varandra, men inte med 

begreppet mobbning. 

 
Resultat 
Syftet med studien är att beskriva hur åtta lågstadielärare uppfattar mobbning mellan elever.  

För att uppfylla syftet redovisar vi resultatet på ett tillvägagångssätt som vi anser är överskådligt och 

utförligt. Vi har därför valt att framföra respondenternas svar under respektive område samt att 

använda oss av citat för att få en mer levande bild av deras svar. Vi har även valt att använda 

respondenternas egna, växlande ordval gällande barnen i klassen, såsom elev eller barn. Likaså vissa 

benämningar kring mobbningen samt vissa metoder.  

  
Signaler 
Hur många gånger har du stött på mobbning? 

 

Gemensamt för flertalet av våra respondenter är att de säger att de inte varit med om mobbning så 

många gånger eller vid något tillfälle. Ett par av de tillfrågade berättar att de inte vet hur många gånger 

de varit med om någon mobbningssituation och de tror absolut att elever utövar mobbning när vuxna 

inte är närvarande. Endast en av de tillfrågade säger att elever som är utsatta och början till mobbning 

är något hon arbetar med dagligen. En av de andra berättar något liknande. Han är med i skolans 

antimobbningsteam och de har mobbningsfall nu som de arbetar med. Andra av intervjupersonerna 

menar att de varit med om situationer som varit snarlik mobbning, men som de inte vill benämna som 

just mobbning. 

 En del menar att det inte förekommer mobbning i någon stor utsträckning på den skolan där de 

arbetar. Några av de tillfrågade berättar att barn kan vara taskiga mot varandra och retas eller slåss, 

men det är i de flesta fall inte så allvarligt.  

 En av intervjupersonerna ger en siffra på att det förekommer fall av mobbning en till ett par 

gånger per år på den skolan som hon arbetar. 

Flertalet av de intervjuade påstår att de vid olika typer av incidenter mellan eleverna oftast tycker att 

det går att reda ut och lösa på ett smidigt sätt.  
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Under denna fråga svarar cirka hälften av intervjupersonerna att den tysta mobbningen är svår att se. 

Ett par av respondenterna säger dock att den tysta mobbningen går att upptäcka, förr eller senare.  

Däremot menar en av dem att den är svårare att göra något åt, än andra typer av mobbning. Den tysta 

mobbningen förekommer främst bland flickor, hävdar vissa av lärarna. Lärarna påpekar att mobbning 

till en början kan starta med tyst mobbning, för att sedan övergå i annan typ av mobbning. 

 

”Det kan jag inte räkna efter så liksom. Det här med mobbning är något som är väldigt viktigt, 
men väldigt svårt att komma åt också. //…// Jag upplever det svårt, det beror ju på var man drar 
gränsen. Men riktigt allvarlig mobbning det kan jag säga att jag stött på några enstaka gånger 
under min tid. Men början till mobbning och utsatthet på det viset, det jobbar man ju egentligen 
ständigt med” (Respondent 4) 

 

En av respondenterna säger att det kan vara en typ av mobbning om tre flickor leker tillsammans och 

sedan utesluter två av dem en tredje. Personen berättar vidare att hon anser att pojkar har lättare att 

leka i grupp än vad flickor har, likaså att flickor har ett större behov av att ha en bästa kompis. 

 En annan respondent tycker att i de fall som barn på lågstadiet mobbar varandra är det på ett 

relativt barnsligt och oskyldigt sätt ”Spontant kan man säga: vad ful du är, vad dum du är eller 

någonting sådant där”, säger hon.  

 En av de kvinnliga respondenterna säger att de barn som mobbar något annat barn är medvetna om 

att de gör något som egentligen är fel och de väljer att göra det när inte vuxna är närvarande. Ett par av 

respondenterna berättar hur de definierar mobbning och att det är mobbning när det upprepas flera 

gånger, att det är utstuderat och att den som får höra det blir kränkt. Var man ska dra gränsen för vad 

som är mobbning är det dock fler av respondenterna som är tveksamma till. 

 På en av skolorna där en av respondenterna arbetar har de olika typer av möten med eleverna. Där 

diskuterar de saker som till exempel mobbning. På den skolan är de äldre eleverna kamratstödjare till 

de yngre. De eleverna ser då saker som de vuxna på skolan kanske inte ser och eleverna är på platser 

som inte besöks av lärare i så stor utsträckning. Elever kan exempelvis dröja sig kvar i 

omklädningsrummet efter en gymnastiklektion och vissa äter långsamt och stannar kvar länge i 

skolmatsalen. 
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Hur upptäcker du att det förkommer mobbning? 

 
” Ja den dolda mobbningen är inte lätt att upptäcka, när de liksom utestänger och med blickar 
mellan två stycken. Det där spelet. .//…// De är ganska sluga barn, när det gäller. Men om det är 
från början ett barn som avviker kan de vara toleranta och schyssta. Om det är nåt barn som har 
nåt handikapp eller så och de vuxna talar om att ”nu måste ni vara schyssta och göra så och så” 
då kan barn vara väldigt schyssta och ställa upp. Det kan vara oförklarliga fall att man inte fattar 
att de gör så. Sedan kan man märka att det är en del barn som är mer eftersökta än andra. Man ser 
vilka de inte vill stå med eller sitta med eller så där. Men det är olika i olika klasser. Mer eller 
mindre utpräglat. Vissa är jättepopulära och den där vill ingen sitta med eller så.” (Respondent 3) 

 

En av respondenterna uppger att det kan vara så att det märks att någon eller några har bestämt sig för 

att rikta uppmärksamhet på en viss elev. Då kan då ge gliringar och miner till eleven. Detta kan då leda 

till att eleven börjar känna sig illa till mods. Läraren berättar att hon har bilden av att det ofta börjar på 

det här sättet. Ett par av de tillfrågade påpekar att de ”känner med magen.” 

 Flera av lärarna påpekar att de är medvetna om att mobbning kan yttra sig på olika sätt. 

Mobbningen kan även få olika slags konsekvenser beroende på om det är en flicka eller pojke som blir 

utsatt. En lärare anser att flickor har en tendens till att sluta äta och blir väldigt ledsna. 

  En berättar att mobbning kan märkas på stämningen i klassen. Nästan samtliga respondenter säger 

att mobbning till största del sker i korridorer, i omklädningsrummen, i matsalen och på rasten på 

skolgården. En säger att ”oftast när vi upptäcker det så antingen är det att man hör det eftersom det är 

små barn så är de inte så raffinerade som äldre barn är. Så vi hör när de säger dumma saker. Eller så är 

det att de skriver lappar och lämnar så vi hittar dem eller de här små barnen kommer ju till vuxna och 

talar om”. 

 En säger att det kan förekomma mobbning på ”alla de ställen där det är transport, där vi vuxna inte 

finns med. Miner och sånt där kan ju förekomma som man försöker stävja direkt i klassrummet när 

man jobbar med det.” 

 Även under denna fråga talar respondenterna om att mobbningen ser olika ut mellan killar och 

tjejer. Killar kan ofta vara i gäng och de ger sig då på något barn som är svagare än de själva. Det 

verkar också som att de har en ledare i spetsen, beskriver en av de tillfrågade. På en av skolorna vi 

besökte har de gjort undersökningar bland eleverna och svaren de fick därifrån var att de flesta barn 

inte anser att det förekommer mobbning på deras skola. 

 
”Dels kan man se själv som vuxen och annars genom elever. De kan ju se andra saker när inte vi 
ser. Det kan vara föräldrar som tar kontakt med någon lärare, det alltså komma från olika håll. 
Det händer ofta vid ostrukturerade tillfällen. I klassrummet har man ju bra koll. Men själva 
mobbningen sker när inte vuxna är närvarande. Det kan hända utan att man ser. Ingen skola kan 
ju säga att vi har ingen mobbning.” (Respondent 7) 
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Finns det några särskilda signaler att vara observant på för att upptäcka att någon blir mobbad 

respektive mobbar? 

 
” Dels den som blir mobbad att den drar sig undan och i ensamhet. Det måste man vara observant 
på, varför deltar man inte i lek och sådant. //…// Jag får oftare reda på mobbning eller tendenser 
till det genom föräldrarna än barnen själva. Ungarna går ofta och bär på det länge innan de 
liksom säger något. //…// Samarbetet med föräldrar och personal och naturligtvis barnet är 
jätteviktigt. Men det är ju svårt för föräldrar att upptäcka mobbning ibland för att barn håller det 
där för sig själva och man kanske märker att det är någonting som inte stämmer, men man 
kommer inte riktigt på vad det är.” (Respondent 4) 

 

Ensamhet beskriver flera av respondenterna som en signal att uppmärksamma. En menar att man 

måste förhindra att en elev måste vara ensam. Det kan märkas om det är någon elev som inte de andra 

eleverna vill sitta bredvid. Likaså om det är någon som inte blir vald i gymnastiken när eleverna ska 

delas upp i lag. En kvinna menar att man som lärare ska vara observant på om det viskas mycket. Om 

det är flera elever som står runt några pojkar som slåss, kan det vara andra signaler. Lärarna berättar 

om att eleverna inte alltid är medvetna om eller uppfattar vissa saker som mobbning, till exempel att 

de inte efterfrågar en annan elev. Här anser några att signalerna kan se olika ut mellan pojkar och 

flickor. Flickor ägnar sig åt tyst mobbning som är svår att se. Killar å sin sida döljer inte vad de håller 

på är mer också mer i gäng, eftersom de har sina idrotter och så som ofta sker gruppvis.  

Ett par av lärarna säger att det går att se på eleverna i den här åldern om det är något som hänt, att de 

kommer till läraren och direkt berättar om någon varit dum eller gjort illa någon annan. De anser att de 

skvallrar på varandra. Motsatsen menar en annan är att eleven som är utsatt länge går och bär på det 

för sig själv, utan att berätta något för någon. Detta för att han eller hon är rädda för repressalier. 

Denna lärare menar att det måste gå så långt att det ”brister” för eleven och då kan man börja jobba 

med det.  

 Respondenterna har arbetat länge med barn och några beskriver att man som lärare ska vara 

observant på om någon är avvikande. En av lärarna förklarar avvikande på följande sätt: 

 
”Dels så kan det vara själva utseendet på barnet, rörelser eller något sådant. Men vi har också en 
pojke som klär sig väldigt annorlunda. Man skulle kunna tänka sig att han skulle kunna bli 
mobbad för det. Nu blir han inte det, men där var jag nog lite vaken. Har man jobbat länge 
försöker man vara vaken på allt som inte är, som man inte själv tycker är normalt. Jag tycker det 
alltid kommer bland tjejerna rätt så tidigt kanske redan i ettan, att de är elaka mot någon som är 
knubbig, inte har senaste kläderna och så. Jättevanligt och det är ingenting som man ska 
acceptera. Det tror jag är det vanligaste. Bland killar tror jag det vanligaste är att de inte får vara 
med eller väljs alltid sist med någon taskig kommentar när man ska spela fotboll. Jag tror att det 
är lite olika.” (Respondent 5) 

 

Självförtroende påpekar en av lärarna som en signal till både den som blir mobbad och den som 

mobbar. Det märks på dem som är osäkra och inte har ett gott självförtroende ”de nästan strålar 

någon tacksamhet att försöka att utöva de här handlingarna på. De behöver inte vara att de stökar 

eller bråkar eller så kan det vara vad som helst som gör att de strålar en tacksamhet att utöva de 
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här angreppen på”. För den som mobbar kan en signal vara hur de hanterar skolarbete och läxor. 

En elev som har inlärningssvårigheter och som tröttnar på att försöka att ta till sig saker, kan 

istället lägga fokus på andra saker och bli stökig och bråkig. Då kan den eleven på sikt få med sig 

andra som känner på samma sätt. Men på samma sätt som den som mobbar ses det som vanligt 

att den som blir mobbad får svårigheter i skolarbetet och med läxorna. Det kan märkas på barnet 

om han eller hon klagar på ont i magen, huvudvärk och liknande. Läraren menar på att eleven 

måste ”väckas” för att den sitter och tänker på annat, kanske på vad som kommer att hända på 

nästa rast. Många säger att mobbning generellt blir värre ju högre upp i åldern en elev kommer.  

 
Orsaker 
Vad tror du är den främsta orsaken till att en elev mobbar en annan elev?  

 

På denna fråga svarar samtliga intervjuade att den elev som mobbar en annan elev mår dåligt. Detta 

förklarar de utifrån att det kan bottna i dåliga hemförhållanden eller att eleven innerstinne har dålig 

självkänsla. Kanske är man rädd att själv råka illa ut och känner sig osäker, tror en person. 

Självkänslan nämner de även som en bidragande orsak för den som blir mobbad. 

Vidare kan det även bero på att barnet vill hävda sig och föra över sin aggression på någon annan, 

kanske som en försvarsmekanism att eleven är här och visar det genom att bete sig på ett visst sätt, 

genom att mobba tror en kvinna. Två av lärarna svarar på detta sätt: 

 
”Jag vet faktiskt inte. Olycklig sammansättning i gruppen. För många dominerande i gruppen och 
sedan några som är lite svaga. Det bästa är att blanda 50-50 killar och tjejer. Det kan va det här 
med kläder, men inte alltid. Svårt att säga vad det är egentligen. Ja de som mobbar är ju väldigt 
osäkra. Normala harmoniska barn gör inte så här. Barn kan vara dumma, elaka, men de förstår 
vad de gjort. Men de här är inte så, kanske blivit illa behandlade hemma. Men för att förhindra 
mobbning är det enda receptet man har att arbeta förebyggande.” (Respondent 8) 

 
”Kan uppstå av alla möjliga skäl. I en grupp kan det bli dåliga värderingar av sig själv, det är det 
där med gruppdynamik. Sen kan det vara elever som mår dåligt och vill föra över det på andra. 
Läraren kanske inte kan skapa ett bra arbetsklimat. Det är viktigt när man som lärare leder en 
grupp att man kollar på det där med gruppen, att det inte blir osämja. 
De som blir mobbade kan bli det av vilken anledning som helst. I en grupp att det kan finnas 
massa av olika skäl. Ofta är det en mobbare som går lite före och sen kommer en rad av ja sägare, 
som inte kan säga ifrån. (Respondent 7) 

 

En av de tillfrågade påstår att det kan orsakas av i fall lärare i klassen ofta byts ut. Att eleverna på 

grund av detta känner en otrygghet i olika vikarier som kommer till klassen. 

En tror att det kan handla om makt. Mår man bra behöver man inte makt, likaså om man har bra ett 

gott självförtroende och känner sig lugn och säker. 

 En annan respondent hävdar att svaret är så enkelt som att det beror på om barnet känner sig sedd 

och omtyckt och att man ska pussa, krama och gosa med eleverna. Annars kan de lätt bli stökiga.  
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En av de tillfrågade männen säger att den som mobbar själv kan ha varit mobbad. Han anser att det 

beror till stor del på i vilken kommun skolan ligger och om det är många av dem som bor i kommunen 

som har sociala svårigheter. Han menar också att barn generellt idag mår dåligt och att de inte blir 

sedda. Kanske beror det på att många barn i dag är stressade funderar han. En annan förklarar det på 

följande sätt:  

 
Ja, mobbaren har ju problem. De måste hävda sig på nåt vis. Trycka ner andra för att visa sig 
bättre själv.//…// Barn kan ju vara rent elaka också. De måste hävda sig på något vis. Trycka ner 
andra för att visa sig bättre själv. Det kan vara roligt och spännande att se hur den andra reagerar. 
//…// Så det är inte bara den mobbade som har problem utan även den som mobbar, annars skulle 
den ju inte mobba. Jag tror att en del hänger med hemifrån också. Nästan det mesta. Alla låter sig 
inte mobbas.//…// Det bästa är att vara säker på sig själv, lugn och trygg i sig själv och inte 
behöva vara någon annan. Inte försöka glänsa för att bli någon annan och för att få 
uppmärksamhet eller bli bättre i andras ögon. Utan ha sin egen trygghet i sig själv, det är jätte 
viktigt. I hela livet är det ju det. Orsaken till att någon blir mobbad kan vara olika från fall till 
fall. Det kan vara att de inte är ren av sig, inte har så rena kläder eller luktar så gott. Kanske inte 
tvättar sig ordentligt. (Respondent 3) 

 

Två av respondenterna beskriver att en bidragande orsak till att en elev mobbar kan vara klassens 

storlek. En av dem menar att det är större risk att det förekommer mobbning i en klass som inte har 

någon struktur, där eleverna får göra som de vill och där det inte finns klara tydliga regler för hur man 

ska uppföra sig. Hon hävdar att det är viktigt att även de vuxna följer de regler som de själva har satt 

upp. Som exempel på vad hon menar med struktur berättar hon om skolors matsalar. Hon tycker inte 

om att barn får sitta var de vill för då sätter sig barn i grupper och någon blir då kanske utanför. 

Genom att inte tillåta barn att välja platser, ger man inte barn möjlighet att vara dumma på det viset. 

Hon berättar slutligen att det alltid är lättare att se vad som händer om man har en liten klass ”i min 

klass är det bara 18 elever”.  

 En av respondenterna anser också att det är lättare att bygga upp en annan slags relation om det är 

färre barn i klassen. Hon tror att den är enklare för barn att slinka undan i ett hörn och vara dum mot 

någon om klassen är stor för då kanske man som lärare är engagerad med några andra barn och inte ser 

då inte allt som händer.  

 För mycket struktur menar hon på kan eventuellt medföra att när barnen väl släpps fria, då 

”blommar saker och ting upp” Respondenten tycker att det handlar mer om relationer, vad som är rätt 

och fel och nolltolerans. Att prata om detta i skolan och vidtaga åtgärder är viktigt, viktigare än 

struktur anser hon.   

 En av respondenterna berättar om grupparbeten. Han uppger att eleverna måste lära sig att arbeta i 

grupp, att det är en träning. Somliga elever har det jättesvårt och som vill bestämma. De släpper inte in 

andra i gruppen. Han berättar att det är viktigt att alla i gruppen ska få prata och att det är en process 

som barn på lågstadiet ännu inte kan.  
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Så gott som samtliga respondenter påpekar att hemförhållanden kan vara en avgörande faktor kring 

hur man uppför sig i skolan och bland kamrater. De menar att om man inte har ett tryggt hem är man 

utsatt på det viset, och måste då hävda sig i skolan för att få ut sin aggression eller frustration. 

  
Åtgärder 

Vilka åtgärder anser du som lärare att du är skyldig att vidta vid mobbning? 

 

Här hänvisar ett fåtal lärare till Likabehandlingslagen, och enligt den ska alla typer av mobbning och 

liknande anmälas. Det är vidare en skyldighet att föra anteckningar över vad som skett.  

 
”Det är klart jag ska uppmärksamma det och jobba med det och här på skolan har vi ju både en 
likabehandlingsplan som vi följer och som är väldigt noga. Dels är det ju viktigt med 
förebyggandearbete som tjejsnack, killsnack, drama, rollspel. Det förebyggande jobbet måste 
man hålla på med jämt, jämt, jämt. Man kan inte tro att: nu så har vi haft det här väldigt mycket 
så nu kan vi sluta. Utan det är ett kontinuerligt jobb, det är ju förebyggande. Sen om det väl 
händer, då har vi ett mobbningsteam som tar hand om det. Då följer ju de en viss metod som 
liknar Farstamodellen, men det är inte den och det är nåt som vi har byggt upp på skolan. Då tar 
man hand om både mobbare och mobboffer och de som kanske är medföljare i en viss ordning.”  
(Respondent 4) 

 

De flesta säger att de kontaktar antimobbningsteamet som finns på skolan. Några påpekar att de i 

första hand själva försöker ta reda på utförligt vad det är som har hänt och sedan försöker de att lösa 

det själva, ibland direkt i klassen. En annan gör på samma sätt och dennes erfarenhet är att man 

kontaktar föräldrarna och då brukar det i det allra flesta fall lösa sig på ett smidigt sätt. Att båda parter, 

mobbaren och den mobbade får säga hur de ser på saken är viktigt, menar respondenten vidare. 

 En av respondenterna påstår att alla skolor är skyldiga att ha ett program om hur man ska arbeta 

med mobbning och hur det förebyggs. Detta är en av de andra också medveten om och menar att 

mobbing måste stävjas. 

 En lärare säger att hon har skyldighet att försöka att se till att alla elever mår bra. Det är vidare 

hennes skyldighet att ringa upp föräldrar och göra vad som behövs, men ren mobbning anmäler 

respondenten direkt till antimobbningsteamet. 

 Det framkommer i en av intervjuerna att om det upprepas flera gånger och läraren redan har 

försökt att åtgärda problemet, och haft samtal med alla berörda utan positivt resultat kontaktas 

mobbningsteamet på skolan där respondenten arbetar.  

 
”Man måste gå till botten med dem det berör. Eller ta kontakt med mobbningsteamet. Vi har 
också haft studiedagar om mobbning. Alla skolor är skyldiga att ha ett program, men det finns ju 
olika sätt hur man bär sig åt. Skolor har blivit mer uppmärksammade på mobbning. Det finns en 
del som säger ”vi har ingen mobbning på vår skola” men det går inte att säga för det finns nog 
överallt. Även om det är mer eller mindre utbrett. Det kan vara under vissa tider också. Men 
barnen är medvetna om vad mobbning är. Och det är inte att skvallra om man ser att någon är 
utsatt eller så där. De är väldigt medvetna om det, barnen.” (Respondent 3) 
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Kan du ge något exempel på ett fall när du varit med om en mobbingsituation som du vidtog 

någon åtgärd? 

 

Vi vill under denna fråga redovisa hur lärarna konkret har handlat kring ett mobbningsfall. För att få 

en så noggrann, djup och utförlig bild av respondenternas utsago väljer vi här att så grundligt som 

möjligt redovisa deras berättelser om alla de mobbningsfall vi fick ta del av. Vi anser att genom att 

redovisa fallen på det sättet, bidrar det till att få en tydlig helhetsbild av lärarnas erfarenheter av våra 

fyra områden.  

 

Fall 1 

En respondent berättar om ett fall som hon var med om i sin första klass som hon hade år 1971. Det 

var allra första gången som hon blev bekant med begreppet mobbning. Hon märkte inte ens att det var 

så och det var inte barnet utan det var vuxna som reagerade. Respondenten fick en uppmaning att ringa 

runt till föräldrar i klassen och tala om att deras barn medverkade på det här sättet. Det fanns inga som 

helst tydliga tecken på att det här barnet mådde dåligt eller var ledset. I stället uppfattade hon det då 

som att det var ett tryck från vuxenvärlden att de diskuterade att det nog handlar om mobbning.  

Respondenten uppfattade inte vare sig i klassen eller på rasten att det här barnet hade det lite jobbigt 

för att andra höll på och var dumma. Barnet uttryckte det inte heller och hon menar att barn ofta inte 

gör det och att den som är mobbad berättar många gånger ingenting, ofta uppdagas det i stället via 

andra. 

 När skolan började nysta i det så var det heller ingenting, det var inte så som de trodde från början. 

Hon fortsätter berättelsen och säger att det i här fallet så var det inget som var så ansträngt för barnet 

utan det var mer vuxna som hade uppfattat eller tänkt att det nog handlar om mobbning.  

Läraren fick sedan en uppmaning om att ringa runt och det togs inte speciellt positivt utan de hon 

ringde till undrade vad hon tidigare hade kommit med för anklagelser och så vidare.  

  Det här fallet löste sig ganska snabbt och de föräldrar som hade bemött henne hårdast bad henne 

om ursäkt. De kände sedan att de hade missuppfattat situationen. Respondenten tror att det i sådana 

här fall är väldigt viktigt att man får de signalerna att man uppfattar att det är mobbning. Hon menar 

att det här var hennes allra första klass och hade det här varit idag så hade hon kanske sagt att hon hade 

velat ha lite signaler på vad det är som händer innan hon började ringa runt till föräldrar. 

 Nu för tiden agerar hon inte på samma sätt om hon inte vet vad det handlar om. Det enda som hon 

hade märkt på barnet i fråga var att han ganska ofta lekte med en flicka, men det var dock inget som 

flickan tyckte var konstigt och inte han heller, det var helt naturligt för honom. Men det var det som 

hade rullat igång det hela, då det inte var så vanligt på den tiden, att pojkar lekte med flickor.  

 Respondenten berättar vidare att man idag gör mer utredningar om vad det är som har hänt, vad 

det är som gör att de här anklagelserna kommer och hur de ser ut, innan man agerar.  Man börjar alltid 

med att prata med antimobbningsteamet som i sin tur alltid börjar med att prata med det utsatta barnet. 
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Sedan pratar teamet med en i taget med de barn som orsakar besvären. Efter detta informerar man 

föräldrar.  

 Hon förklarar att det kan vara hon som informerar mobbningsteamet, men det kan lika gärna vara 

en rastvakt eller någon annan personal för de tittar på alla barn på skolgården när de går rastvakt. Hon 

förklarar slutligen att det absolut inte behöver vara hon som anmäler utan det kan vara vilken vuxen 

som helst, även föräldrar kan anmäla. 

  

Fall 2 

Ett annat fall vi fick ta del av handlar om tjejer som lägger ner en jacka i en toalett. Respondenten som 

delade med sig av den här berättelsen är själv med i skolans vuxengrupp mot mobbning. 

 Det första vuxengruppen gjorde var att ta reda på vem som lade jackan i toaletten och vem jackan 

tillhörde. Det framkom tillslut och sedan arbetade de efter skolans modell, vilket bland annat innebär 

att de är alltid två vuxna som pratar med barnet eller eleven. Vidare uppger han att de pratade dels med 

den som hade gjort det och dels med den som har blivit drabbad. Han menar att när han pratar med de 

inblandade kryper det ofta fram hur situationen har gått till, särskilt på låg- och mellanstadiet. 

Efter samtalen med eleverna pratade de med föräldrarna, de ringde hem och berättade vad de har fått 

reda på och föräldrarna blev glada att de tar tag i mobbningssituationer.  

Respondenten uppger att det tyvärr inte är så ofta som de får reda på mobbning via föräldrarna. De har 

utvecklingssamtal med föräldrarna och där är även eleven, men det är sällan han får information den 

vägen.  

 Respondenten berättar vidare att han har arbetat med fall där det inte är direkt mobbning enligt 

honom själv. Han definierar mobbning som att det ska innebära handlingar som bland annat upprepas 

flera gånger. Han förklarar att de vill stävja situationer och han tror att om de inte gör det så är det 

möjligt att det kan bli mobbning. Han tycker att de arbetar lite förebyggande och det tycker han är bra.  

 

Fall 3 

Respondenten beskriver ett fall som hon var med om förra året. Fallet handlade om en pojke som kom 

från ett annat land och han hade bott på en annan ort innan. De pratade om det i klassen och fallet 

anmäldes till mobbningsteamet på skolan, men de redde ut det i klassen. Hon beskriver att pojken blev 

retad och något utfryst.  

 Vidare berättar hon att man som lärare inte är ute så mycket på raster. Hon hävdar att man kan 

upptäcka det i korridorer och i omklädningsrum syns det ganska bra, det kan även upptäckas i 

matsalen. Hon brukar fråga eleverna efter en rast hur den har varit. Hon menar att det går fort att fråga 

och om det har hänt något så berättar barnen det. Om det har varit någon incident anser hon att man 

måste ta tag i det på en gång.  
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Fall 4 

Denna respondent kunde inte berätta om en mobbningssituation då hon själv vidtog någon åtgärd. Hon 

berättade i stället om sin kollega som varit inblandad i ”tjejtjafset”. Så fort kollegan hör någonting 

eller när något barn berättar om en händelse, samlar hon barnen i ett rum och berättar vad hon har hört. 

Hon delger även barnen hennes åsikt om det som hon har fått reda på. Efteråt pressar hon barnen att 

berätta hur de ser på händelsen och varför den inträffade.  

 Själva händelsen i det här fallet handlade om den tysta mobbningen. En tjej frågade om hon fick 

vara med några andra, men då vände de bara ryggen åt henne och svarade inte. Detta var ingenting 

som lärarna märkte utan det var andra barn som kom till lärarna och berättade om händelsen. Vidare 

förklarar respondenten att de som arbetar kring de tjejerna har pratat med tjejerna många gånger och 

tjejerna har nu slutat bete sig så. 

 

Fall 5 

Detta fall berörde pojkar som uteslöt en annan pojke då de spelade bandy. Pojkarna var taskiga mot 

den andra pojken och han hamnade i underläge. Respondenten uppger att en av pojkarna var som 

”ledare” som hade andra pojkar som medföljare, vilka var rädda för att själva bli utsatta. 

Mobbningsfallet anmäldes och mobbningen tog sedan slut väldigt fort. Respondenten tycker att 

anmälan var en bra åtgärd. 

 

Fall 6 

Respondenten kommer ihåg ett fall för några år sedan som hon beskriver. Det var en tjej som varken 

var utfryst eller innesluten. Läraren fortsätter att berätta att hon förstår varför tjejen inte fick var med 

då hon inte var så lätt att ha och göra med. Vidare uppger respondenten att det inte märktes i 

klassrummet, det var inte så att andra barn inte ville sitta med henne eller jobba med henne. Däremot 

var hon inte med när de andra lekte.  

 Respondenten förklarar att hon tyckte det var jättesvårt att göra någonting åt det. Hon menar på att 

det nästan är lättare när barn är konkret taskiga. Hon pratade med klassen, men hon tyckte att det 

nästan blev värre, att hon hade gjort det på ett så dumt sätt. Respondenten beskriver att tjejen blev 

ännu mer utpekad efter det.  

 Respondenten tror att man måste jobba mycket mer långsiktigt. Hon tycker att man ska prata med 

dem och försöka få ihop eleverna som grupp. Hon anser att man ska prata på olika sätt. Hon beskriver 

att det dock är svårt om man dessutom kan förstå varför de andra inte ville leka med tjejen. Hon 

förklarar att det kanske inte är alla gånger var så kul att leka med henne och att det då som lärare inte 

var så lätt. Hon hävdar att man kan hindra barn från att vara elaka, men man kan inte hindra dem från 

att med glatt mod leka med det andra barnet då. Hon avslutar sin berättelse med att uppge att hon inte 

vet om detta fall var direkt mobbning, att det kanske mer kan kallas för ensamhet.  
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Vilken betydelse anser du att åtgärdsprogram har för att minska mobbningen? 

 

Flera av de medverkande hänvisar till att de tidigare använt sig av Farsta-metoden. Endast en 

respondent använder i dagsläget fortfarande vissa inslag av den. De andra kritiserar Farsta-metoden på 

grund av den sena kontakten med föräldrar till både mobboffret respektive mobbaren. Annars tycker 

ett par att den innehåller delar som är väl fungerande. 

 Vi fick vetskap om att på vissa av skolorna där de medverkande arbetar utgår 

antimobbningsteamet från en viss ärendegång, när de tar sig an mobbningsfall och när detta skall 

åtgärdas. Det kan vara så att den som är utsatt för mobbning eller den som mobbar behöver hjälp och 

stöd i skolarbetet på grund av intellektuella svårigheter till exempel läs eller skrivsvårigheter. För detta 

finns ett individuellt utformat program som berörda elevers föräldrar och lärare eller pedagoger är 

delaktiga i. Gemensamt verkar vara att det på flera av skolorna endast är antimobbningsteamet som 

står för åtgärdsprogrammen och följer upp efter avslutat program. En av respondenterna säger på detta 

sätt om vikten av åtgärdsprogram:  

 
”För man vill ju på något sätt försöka ändra deras beteende och då försöker man via åtgärder att 
göra det. //…// Man måste vara väldigt konkret. Det kan vara enkla saker och kortsiktiga så att 
man kan stämma av om barnet har nått dit. Ofta kan det rikta sig till mobbaren, för den som 
mobbar kan ju vara en person som inte kan behärska sig, då kan man säga att tänk nu när den här 
känslan vad kan du göra då.//…// På något sätt att få de att hitta en strategi för det här. Och när de 
har gjort det kanske kortsiktigt kan de få en belöning för det här. Men det måste vara avvägt så 
att de inte bara förväntar sig en belöning. Och allt passar ju inte på alla. Man får vara lyhörd för 
hur man uppfattar saker.” (Respondent 1) 

 

I stort sett är alla respondenter eniga om att åtgärdsprogram är bra eller väldigt viktigt.  

En respondent berättar att de på den skola hon arbetar i första hand använder åtgärdsprogram på elever 

som går i årskurs tre och uppåt. Hon förklarar det med att i lågstadiet har eleverna även fritids och där 

tar de upp konflikter direkt. Det använder sig av mentorskap berättar samma respondent, det innebär 

bland annat att mentorn håller reda på hur vad och hur många barnet är delaktig i någon konflikt eller 

råkar ut för någonting. En av de medverkande säger att: 

 

”Nej, här har vi inget åtgärdsprogram. Om det är något grövre så har mobbningsteamet ett 
program. Det är bra att det finns ett åtgärdsprogram. Här gör man så att om man får ett fall så 
pratar de först med den som har anmält det, alltså det barnet, det offret så att säga och sedan 
samma dag så pratar de med förövaren och sedan ringer de samma dag till föräldrarna, bådas 
föräldrar. Sedan följer man upp det på olika sätt då. Grupplärare från fritids, kuratorn, det är lite 
olika vilka som tar tag i det om jag anmäler till antimobbningsgruppen. Annars så pratar jag i 
hela klassen om det är något som inte fungerar, då pratar jag med alla, eller den gruppen som det 
gäller, bara tjejerna eller bara killarna eller så” (Respondent 2) 

 

En av lärarna säger att de använder sig av sin egen modell på skolan där han arbetar. Det ska vara en 

noggrann dokumentation av det inträffade. Detta är viktigt inte minst om det upprepar sig vid andra 

tillfällen, då kan man gå tillbaka och se vad som tidigare skett. En påpekar att lärarna på skolan 



42 

använder sig av en åtgärdstrappa, som kan användas även för annat. Läraren tar i första hand kontakt 

med elev och föräldrar vid problem. En uttrycker att åtgärdsprogram är guld värda.  

 

Förebyggande metoder 
Vilka metoder och verktyg använder du för att förebygga mobbning? 

 

Några av respondenterna berättar att de och deras kollegor använder sig av Charlie-metoden för att 

förebygga mobbning. Enligt den modellen lär man eleverna att alla är lika värda. De gör olika 

övningar för att skaffa självmedvetenhet och uppfattningen hur man som individ fungerar och hur man 

uppfattar andra. Det finns något som kallas kompissamtal som är ”icke utpekande” läraren kan då 

fråga eleverna om de varit med om något otrevligt till exempel på skolgården. Efter det går man vidare 

i andra steg och slutligen på sista steget är frågan om de själv varit utsatt för något. Det kan nystas upp 

saker som annars inte skulle komma fram. Fler av personerna säger att de arbetar med flick- och 

pojksamtal för att förebygga mobbning och annat. De upplevs i stort som väldigt effektivt. Några 

berättar att de har kamratstödjare.  

 

”Vi har mentorsgrupper som man hör till. //…// Vi har också antimobbningsteam. Men när man 
jobbar med så här små barn så finns det rätt mycket personal runt omkring. //…// Mentorn har 
helhetsbilden av barnet. Mentorn kan vara en vaktmästare, en kock, vad som helst. Det är någon i 
arbetslaget oftast och med äldre barn kan det vara någon lärare de har in nåt ämne eller 
slöjdlärare, vad som helst. Mentorn är alltid någon som en gång i veckan träffar eleven i den här 
lilla gruppen och så pratar man och man gör olika övningar. //…//Vi pratar jättemycket om hur 
man kan känna sig när man är arg och hur gör man när någon är dum.” (Respondent 5) 

 

Flera av de medverkande påpekar vikten av förebyggande arbete i form av tjejsnack, killsnack, drama 

och rollspel. Det är viktigt att det kontinuerligt arbetas med förebyggande arbete. Det går att direkt 

efter rasten fråga eleverna om det hänt något särskilt på rasten. Det är bra att tala med eleverna om 

vikten av att alla ska få vara med och att alla vill ha någon att leka med. 

 En av lärarna berättar att de på skolan engagerar eleverna. Efter årskurs ett diskuterar de 

stämningen i klassen, hur det fungerar på raster och liknande. Han tycker att det är viktigt att man som 

lärare har samtal och dialog med eleverna och det är då en god chans att förebygga mobbning. 
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Slutligen anser ett par lärare att det syns på eleverna om det har hänt något och de tror att de oftast 

berättar det för lärarna. 

 
”Vi kallar oss mobbningsgruppen eller vuxengruppen mot mobbning. //…// Vi är en grupp på sex 
vuxna på låg- och mellan som jobbar efter Friends-modellen. Det handlar om att varje klass utser 
två representanter som är med i nåt som heter Friends där de ska vara våra ögon och öron lite 
utåt. //…// Det är inte frågan om att de på nåt sätt ska ingripa i någon mobbning eller någonting. 
Det är ju för att vi vuxna, det är ju så mycket vi inte ser på raster, omklädningsrum. Inte ingripa 
själva utan mer, ja ska man säga skvallra då eller någonting sånt. Det är våra spindlar som är ute 
och ser mer än vad vi gör. Friends-modellen går till så att vi, på dagen då om det är ett fall som vi 
jobbar med, då tar vi in och pratar dels med mobbaren och dels med den som blir mobbad. Sedan 
när vi har haft samtal med båda, då alltid samma dag så ringer vi hem till föräldrarna. //…// 
Kamratstödjarna ingår i Friends, det är ju då två elever från varje klass.” (Respondent 6) 

 
Analys  
Utifrån respondenternas svar har vi valt att lyfta fram gemensamma teman som vi utifrån resultatet 

kunde urskilja som centrala. Vi beskriver även en del om åtgärder samt förebyggande metoder.  

 
Signaler 
Ensamhet 
Enligt Thornberg (2006) kan en skolklass ses som en grupp där eleverna är ömsesidigt beroende av 

varandra och där de påverkar varandra i ett socialt samspel (s. 18). Hälften av respondenterna uppger 

att de uppmärksammar om någon elev är ensam på exempelvis rasterna. I sin forskning har Olweus 

kommit fram till att i regel har den som blir mobbad inte någon vän i klassen, eleven känner sig ensam 

och övergiven (Olweus, 1992, s. 23). Respondenterna upplever också att eleverna inte blir valda av 

klasskamraterna i grupparbeten och i sportaktiviteter. Den tysta mobbningen såsom kroppsspråk, 

miner och utestängning nämner några av respondenterna.  

 Vår uppfattning kring detta är att om en elev vid flertalet tillfällen går för sig själv och inte leker 

eller umgås med klasskamrater borde vara en stark varningssignal. Vi grundar detta på att så många 

som hälften påpekar att ensamhet är en tydlig signal. Tar lärare generellt reda på varför en elev är 

ensam på rasterna? I och med att både lärare och annan personal går rastvakt på skolgården borde 

ensamheten kunna upptäckas. Ses ensamhet som en allvarlig signal att uppmärksamma?  
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Konsekvenser   

En respondent säger att en elev som blir mobbad kan klaga på huvudvärk eller ont i magen. De kanske 

inte gör sina läxor ordentligt, det märks att skolarbetet i klassrummet blir sämre. Eleven är 

okoncentrerad i skolan, enligt respondenten. I artikeln Lärares uppfattning och förebyggande arbete 

mot mobbning av Dake et al. (2003) står att elever kan lida av huvudvärk, magont, sömnsvårigheter 

och svårigheter att koncentrera sig i skolan (s. 347-348). Mobbning kan få långvariga psykiska och 

fysiska konsekvenser hävdar Coloroso (2003, s. 78).  

 Vid framför allt en långvarig mobbning så hänvisar vi till Coloroso (2003) som menar att den som 

är utsatt för mobbning så småningom kan risker att hamna i ett riskfyllt beteende såsom missbruk och 

kriminalitet. Likaså kan den utsatte få svårt att lita på människor och att skolarbetet blir försämrat, 

vilket kan leda till svårigheter att vidareutbilda sig och få ett arbete (s. 84-85). Med hänvisning till 

detta borde all skolpersonal vara medveten om betydelsen av att mobbning måste förhindras eller 

åtgärdas i det fall det redan påbörjats.  

 
Förekomst 

Ett flertal av respondenterna hävdar att mobbning förekommer då läraren inte är närvarande eller där 

lärarna inte ser. Respondenterna nämner bland annat att mobbning förekommer på platser som 

omklädningsrum, korridorer, matsal etcetera.  Detta stämmer överens med Olweus undersökningar då 

han har kommit fram till att omkring 50-75 procent av mobbningen sker på skolgården, i korridorerna 

eller på undanskymda platser (Olweus, 1999, s. 15). Även tidigare forskning visar att kränkande 

behandlingar äger rum främst på skolgården eller i korridoren (Skolverket, 2002, s. 14). 

 De flesta respondenter kan redogöra för ett mobbningsfall de fått erfara samt olika faktorer och 

händelser kring mobbning. Trots detta hävdar de flesta att de inte varit med om någon direkt 

mobbningssituation. Utifrån detta funderar vi på om detta kan bero på hur man definierar mobbning.

 Ett par av respondenterna har för oss under intervjun definierat vad mobbning är för dem. Vi kan 

se stora likheter mellan deras definition och Olweus (1999) definition av mobbning (s. 9). Kan det 

vara så att de andra respondenterna är osäkra på vad de själva anser att gränsen går, vad som räknas 

som mobbning och därför inte kan redogöra för just mobbning?  

 Några påpekar att det på de flesta skolor finns mobbning och det går inte att hävda att det inte 

finns. Flera respondenter anser att eleverna inte mobbar när lärare är närvarande. Vår slutsats är därför 

att barnen är medvetna om var lärarna befinner sig och uppför sig väl i deras närvaro. 

 
Tyst mobbning (social mobbning) 

Några av respondenterna påpekar att de anser att tyst mobbning generellt är svårare att upptäcka än  

den fysiska. En av de tillfrågade anser att mobbning i stor utsträckning startar med tyst mobbning för 

att sedan övergå i annan typ av mobbning.  
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En respondent tycker att tyst mobbning kan innebära att mobbaren utesluter och inte efterfrågar en 

annan elev. Coloroso (2003) menar samma sak som respondenten. Coloroso skriver att social 

mobbning är svår att upptäcka. Den sociala mobbningen innebär enligt henne att man utesluter, 

avvisar eller fryser ut en kamrat (s. 41). 

 Efter att ha läst om mobbning, av bland andra Coloroso (a.a. s. 41) och Olweus (1999, s. 12) samt 

genom respondenternas berättelser, har vi kommit fram till att den psykiska mobbningen oftast är 

svårare att upptäcka än den fysiska. 

 
Orsaker 
Självkänsla 

Sju stycken av respondenterna anser att dålig självkänsla kan vara en orsak att en elev mobbar en 

annan elev. Likaså kan en elev som blir mobbad ha dålig självkänsla och därför vara ”ett lätt offer” för 

att barnet lätt ”tar åt sig”. Ett par av respondenterna säger att den dåliga självkänslan kan bottna i 

exempelvis aggression eller rädsla för att själv bli utsatt. Ser vi här till Grupper och ledarskap 

(Thornberg, 2006) kan vi utläsa att läraren måste få mobboffer att växa i självförtroende. Läraren kan 

arbeta pedagogiskt i enskilda samtal med eleven, men även i grupp. Om eleven har ett aggressivt 

beteende står det att läsa att läraren ska berätta för den som mobbar om hur andra elever upplever olika 

situationer samt försöka hjälpa elever att utveckla förmågan för empati (a.a. s. 237).  

 Även i Olweus forskning står att läsa att mobbare som grupp kännetecknas av aggressivitet. Till 

skillnad från respondenterna anser Olweus (1992) att mobbaren har en hög självkänsla. Mobbaren har 

ovanligt lite ångest och osäkerhet eller likvärdigt som genomsnittet av andra barn i samma ålder. 

Många psykologer och psykiatrer tror att barnet har en underliggande osäkerhet, men enligt Olweus är 

alltså detta inte fallet. Eftersom så gott som samtliga respondenter hävdar att självkänsla som orsak är 

avgörande för en mobbare, finner vi det beaktansvärt att Olweus hävdar motsatsen (s. 25). Kan 

mobbarens dåliga självkänsla yttra sig i ett aggressivt beteende? Kan det vara så att osäkerheten lyser 

igenom som ett utåtagerande beteende i form av aggression? Barnet kanske inte tänker på sin 

aggressivitet utan det är en del av barnets personlighet och temperament. (Coloroso, 2003, s. 45) 

  
Hemförhållanden 

Mobbarens aggressivitet kan förstärkas av uppväxtvillkor. Det är viktigt att föräldrarna är engagerade 

och att hemmet präglas av värme, menar Olweus (Daneback et al., s. 40-41). Några av våra 

respondenter påpekar att mobbarens hemförhållanden kan vara en bidragande orsak till mobbning. En 

av dem tror att det mesta av mobbningen kommer därifrån. En annan respondent hävdar att många 

familjer har sociala svårigheter och att det tar sig uttryck i eleverna. Han tycker att många barn inte 

blir sedda av sina föräldrar.  
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Ser vi vidare på samspelet i hemmet och i skolan kopplat till grupper står det att läsa i Harty & Harty 

(2004, s. 10) att grupper som funnits en tid så småningom får rutiner och normer som kännetecknar 

just dem. Deltagarna i gruppen lär sig vad som är lämpligt vad gäller beteenden, hur man på bästa sätt 

undviker ett bråk eller en konflikt och hur man ska göra för att ses som en starkare individ. Till följd 

av detta kan vi se att det är viktigt med goda uppväxtförhållanden eftersom barn påverkas av den miljö 

som de växer upp i.  

 Efter vår undersökning om orsaken/orsakerna till mobbning har vi kommit till slutsatsen att 

mobbning inte orsakas av en enda sak, utan det finns olika faktorer till det. Det är som 

skolpersonalen sa, att det inte finns någon klar mall till vad mobbning orsakas av. Eftersom det enligt 

respondenterna finns så många orsaker till varför en elev blir mobbad bör skolan ta reda på vad 

grundorsaken till varför just han/hon mobbar. Liksom respondenterna menar Olweus att elever inte 

särskilt ofta blir utsatt för mobbning på grund av yttre fysiska avvikelser såsom kläder, glasögon, 

fetma och annat Olweus menar att orsakerna måste finnas på andra håll som tillexempel fysisk 

svaghet, i synnerhet hos pojkar (Oleweus, 1999, s. 15).  

 Vad är mer den egentliga orsaken? Coloroso (2003) anser att den som vill trycka ner andra för att 

själv känna sig överlägsen ofta hittar på någon ursäkt för att begå mobbning. Det kan vara vad som 

helst tillexempel om någon är blyg, tyst eller känslig, om någon är tjock eller smal, har tandställning 

eller glasögon etcetera (s. 70-71). Som en reflektion på det nyss skrivna menar vi att orsaken har en 

betydelse för att rätt åtgärd ska användas på den som mobbar.  

 
Ledarskap och gruppdynamik 

En orsak till mobbning kan enligt ett par av respondenterna grundas i dåligt ledarskap och en dålig 

sammansättning i klassen/gruppen. En av respondenterna tycker att personalen är en av de främsta 

orsakerna till uppkomsten av mobbning. Hon anser att det är mycket viktigt att barnen blir sedda och 

känner sig omtyckta av lärarna på skolan.  Hon menar också att för många vikarier skapar en otrygghet 

för eleverna. Hon menar på att det måste vara en god cirkel, lärarna måste vara ett föredöme för 

eleverna. Vidare anser hon att det är viktigt att de vuxna på skolan är en trygg grupp och att de inte får 

vara konflikträdda. Man måste bestämma sig för att det finns mobbning i skolan och att man som 

lärare måste vara vaken på detta, man får inte tro att man som lärare inte ser någonting, det är kanske 

den största grogrunden för mobbning, enligt henne. 

 Thornberg (2006) anser att grupprocesser samt lärares förhållnings- och arbetssätt har stor 

påverkan. Det har visat sig att lärares relation till eleverna, dennes sätt att bry sig om eleverna samt 

lärarens sätt att bedriva lektion, hänger ihop med mobbning (s. 244- 245).  

 Enligt tidigare forskning anser de lärare och rektorer som var med i undersökningen att kränkande 

handlingar inte förekommer lika ofta om kontakten mellan olika kategorier på skolan är bra. Hur 

skolans inre organisering av arbetet samt strukturella faktorer påverkar frekvensen av kränkande 

handlingar (Skolverket, 2002, s. 22). I samma undersökning framkommer att det behövs fler vuxna 
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kring eleverna i skolan. Eleverna behöver vuxna som de kan prata med och skapa goda relationer till 

(a.a. s. 30). Det framgår även att eleverna trivs bättre på skolan och det är färre kränkande handlingar i 

de skolor där personalen arbetar i lag (a.a. s. 22). 

 Respondent sju och åtta menar att mobbning kan förklaras med hjälp av dålig sammansättning i 

gruppen. En av dem påpekar att det optimala är om gruppen består av hälften killar och hälften tjejer.  

 Enligt teorier om grupper hävdar Fors (1995) att en grupps formella och informella normer 

påverkar klimatet i gruppen. Det kan finnas informella regler att man ska mobba någon och i motsats 

till det finns det formella regler som säger att man inte ska det. Alla normer reglerar vilket samspel och 

uppträdande som råder i gruppen (s. 12).  

 En av respondenterna beskriver att barn behöver bli sedda och känna sig omtyckta av lärare och 

andra på skolan. Därav vill vi poängtera att det är betydelsefullt hur barnet blir bemött av all personal 

och att barnen känner att de kan vända sig till andra än bara klassläraren.  

 Många vikarier tror vi kan vara ett problem för en skolklass. Särskilt för en del elever som behöver 

extra stöd och hjälp. Både Thornberg (2006, s. 244-245) och Skolverket (2002, s. 30) nämner 

relationer mellan lärare och elever som centrala i skolmiljön. En av de tillfrågade påstår att det kan 

orsakas av i fall lärare i klassen ofta byts ut. Att eleverna på grund av detta känner en otrygghet i olika 

vikarier som kommer till klassen. Vi tolkar detta som att det tar tid för eleverna att skapa tillit och 

bygga upp en god relation till läraren.  

 Enligt Stensmo (1997, s. 106) samt en av respondenterna skall läraren vara ett föredöme för 

eleverna. Till följd av detta är det viktigt att läraren i klassen är medveten om vilket ansvar denne har 

och tänker på hur han eller hon beter sig, löser konflikter och så vidare. 

 
Klassens storlek och struktur 

Två av respondenterna påpekar att klassens storlek kan ha betydelse för om mobbning uppstår. Båda 

anser att det är lättare för dem att se vad som händer om klassen är liten. Vi kan här se likheter med 

vad Stensmo (1997) skriver angående störningar och struktur i klassen. Hon menar att när man talar 

om störningar i klassen kan man se till alla incidenter som tar uppmärksamhet från den undervisning 

som först var planerad. Störningar kan vara synliga, vilket innebär till exempel elevers prat om andra 

saker än det läraren undervisar. Det kan också vara glåpord, mobbning eller våld. Detta brukar kallas 

disciplinproblem. De synliga störningarna kan påverka hela klassen eller delar av den. Osynliga 

störningar som koncentration på andra saker än det som lektionen handlar om, dagdrömmar etcetera 

kallas för koncentrationssvårigheter och brukar påverka den enskilde eleven eller ett fåtal i klassen 

(Stensmo, 1997, s. 9). Vi kopplar det som respondenterna och Stensmo skriver till att det kan vara 

svårt att ha struktur samt se och höra vad som händer i klassrummet om klassen är för stor. 

 Läraren har till uppgift att balansera de individer som hör till gruppen samt att se till att målen för 

organisationen följs (Nerell & Sandberg, 1994, s. 83). Den ena respondenten anser att struktur är bra 

och en annan respondent anser att läraren är skyldig att se över klimatet i klassen/gruppen och kunna 
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leda eleverna på ett fungerande sätt. Begreppet gruppatmosfär handlar till viss del om vilka kunskaper 

en lärare har, men också om vilken gruppatmosfär som han/hon framkallar (Svedberg, 2007, s. 45). 

Vidare är det av största vikt att läraren i klassen har en god förmåga att organisera och leda eleverna 

samt att se dem som en grupp. Hon eller han måste kunna hantera frågor om disciplin och ordning. 

Denne måste även ha förmåga att gruppera eleverna efter arbetsuppgifter och interaktionsmönster 

(Stensmo, 1997, s. 7).   

 En respondent tycker att för mycket struktur gör att mobbningen kan ”blomma upp” när barnen 

släpps fria. Hon menar att det bland annat är viktigare att prata om mobbningen. Båda de 

respondenterna och även några av andra lärarna uppger att skolmatsalen är en plats där mobbning 

förekommer. Samma två respondenter menar att det i matsalen är viktigt med ordning och struktur. 

 Olweus undersökningar visar att det inte har någon betydelse om skolan eller klassen är stor eller 

liten vid den relativa förekomsten av mobbning (Olweus, 1992, s. 18). Vi kan här se att 

respondenterna och Olweus är av olika uppfattning angående klassen och dess storlek. En grupp som 

funnits en tid får så småningom rutiner och normer som kännetecknar just dem. Deltagarna i gruppen 

lär sig vad som är lämpligt vad gäller beteenden, hur man på bästa sätt undviker ett bråk eller en 

konflikt, hur man ska göra för att ses som en starkare individ etcetera (Harty & Harty, 2004, s. 10).  

  Av de två respondenternas svar väcks tanken hos oss om man som lärare har bättre uppsikt över 

eleverna eller om det endast är en känsla att man har det om klassen är liten. Förekommer det mindre 

mobbning på grund av klassens storlek eller rör det sig mer om relationer och struktur? Kan det bli för 

mycket struktur och hur påverkas klassen då? Båda lärarna beskriver att det är viktigt med bestämda 

platser i exempelvis matsalen och flertalet av respondenterna anser att matsalen är en plats där 

mobbning förekommer. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det är betydelsefullt med struktur i 

skolmatsalen för att minska risken för att någon ska känna sig utanför under lunchen.  

 
Åtgärder 
Skyldigheter 

Två av respondenterna uppger att de tycker det är deras skyldighet att koppla in föräldrarna vid 

mobbningsincidenter. En respondent menar att lärare är skyldiga att föra anteckningar och 

dokumentera vad som hänt. Många försöker ta tag i problemen själva, men om det inte hjälper, 

kontaktar de antimobbningsteamet. Ett par stycken pratar om Likabehandlingslagen och att de enligt 

den är skyldiga att göra en anmälan vid misstanke om mobbning. Enligt tidigare rapport från 

skolverket (2002) ”Relationer i skolan- en utveckling eller en destruktiv kraft” så är det av stor 

betydelse att lärarna känner till vilka lagar och regler som gäller, samt hur lagarna förhåller sig till 

varandra (s. 28-31).  

 Med hänvisning till det som står i ”Mobbningens tre ansikten” (Coloroso, 2003, s. 218) bör 

lärarna vara medvetna om hur de själva ser på definitionen av mobbning. Coloroso menar även att det 
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bör stå tydligt för all skolpersonal hur man definierar mobbning och hur man ska förhindra uppkomst. 

Likaså vilka åtgärder som ska vidtas vid mobbningsincidenter (a.a. s. 218).  

 En tanke kan dock ägnas åt de respondenter som inte alls nämner Likabehandlingslagen, är de 

medvetna om dess betydelse och vikten av att anmäla? Kan det vara så att de tillfrågade som nämner 

lagen upplever en skyldighet att berätta om den för att inte verka okunnig, och använder de sedan som 

den är menad att användas? Alltså anmäls verkligen de fall som behövs eller är man som lärare rädd 

att anmäla i onödan, om det skulle visa sig att det inte är ett fall av mobbning som pågår?  

 
Åtgärdsprogram 

Hälften av respondenterna uppger att de antingen arbetar eller har arbetat med Farsta-metoden som 

åtgärdsprogram. Lärare och föräldrar har varit ganska kritiska mot denna metod då den innebär att 

föräldrarna inte får information om mobbningen. Två av respondenterna har ändrat på detta och 

informerar nu föräldrarna. De andrar två har valt bort metoden helt. En av de åtta respondenterna tror 

att det blir mobbning om det inte finns åtgärdsprogram.  

 Olweus tycker att det är viktigt att skolan förebygger mobbning. Som konkreta åtgärder tar 

Olweus i sitt åtgärdsprogram upp att det är viktigt med möten med mobbaren och den som blir 

mobbad. Han poängterar även vikten av möten med föräldrarna till de berörda eleverna (Olweus, 

2003, s. 16).  

 
Antimobbningsteam 

Antimobbningsteam är enligt Höistad en grupp med lärare eller annan personal på skolan. Dit kan 

personal på skolan vända sig för att få hjälp med mobbning (2001, s. 111). En respondent är själv med 

i antimobbningsteamet på skolan där han arbetar. En av de andra medverkade i antimobbningsteamet, 

men är inte med där för närvarande.  

 Fem av tillfrågade säger att de vänder sig till antimobbningsteamet i de fall det behövs. Alla 

uppger att de i någon form anmäler mobbningsfall. Likaså har alla lärarna en skyldighet att anmäla 

enligt Likabehandlingslagen som enligt en respondent började gälla i april 2006. En av de tillfrågade 

säger dock att det är viktigt att vara lyhörd på vad som är mobbning, annars kan det bli så att lärare 

anmäler allting. Baserat på att så många som fem av respondenterna vänder sig till 

antimobbningsteamet är vår slutsats att antimobbningsteam är en viktig åtgärd för lärarna.  

Vi drar även slutsatsen att antimobbningsteam är mycket bra för alla på skolan. En respondent uppger 

att lärarna får kvalificerad hjälp av antimobbningsteamet. Vi vill betona vikten av att lärarna i 

mobbningssituationer får veta vad de har gjort bra, mindre bra och vad de kunde ha gjort i stället. 

Detta för att få mer kunskap om hur de i framtiden bör hantera mobbningsincidenter. 
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Liksom Coloroso (2003) menar vi att antimobbningsteamet bör ha ett program där det står en 

definition av vad mobbning är (s. 218) då vi efter vår undersökning kan dra slutsatsen att flera 

respondenter är tveksamma till var gränsen går innan det räknas som mobbning.  

 Vi tycker också att det är bra att antimobbningsteamet kan bestå av inte bara lärare utan även av 

annan skolpersonal eftersom de olika personalkategorierna ser och umgås med barnen på olika sätt 

samt när barnen är i olika samspelssituationer. Detta grundar vi bland annat på att en av 

respondenterna mycket tydligt påpekade hur viktigt det är med samspel i grupper, både bland elever 

och bland personal på skolan för att mobbning inte ska uppstå. Att ha ett antimobbningsteam tycker vi 

är ett bra exempel på samspel mellan personal. 

 
Förebyggande metoder 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94, 2006) står 

att läsa att skolan ska förebygga och aktivt motverka kränkningar (s. 8-9). Två lärare arbetar med 

Charlieprojektet för att förebygga mobbning och en annan av Friendsmodellen. Några menar att en 

öppen dialog och en god kommunikation motverkar mobbning. En respondent använder sig av 

mentorskap. Två av de intervjuade har kamratstödjare på skolan. Vi kan här se likheter med den 

forskning som Dake et al. (2003) skriver om, där kartläggningar från flera länder visar att skolor vars 

lärare och rektorer bekämpar mobbning genom samtal med eleverna, är de som lyckats bäst med att 

förhindra framtida mobbningsfall (s. 347-348). 

 En av respondenterna tycker att det är bra att fråga eleverna efter varje rast hur rasten har varit. 

Visar det sig att någon inte har fått vara med under rasten diskuteras det direkt i klassrummet. 

I rapporten från Skolverket (2002) framgår att eleverna trivs bättre på skolan och det är färre 

kränkande handlingar i de skolor där det finns rastvakter och kamratstödjare (s. 22-23) och enligt 

Lärarnas riksförbunds 10-punktsprogram mot mobbning behövs det fler vuxna i skolan när eleverna 

har rast (Lärarnas riksförbund 2001).  

 När det gäller förebyggande arbete mot mobbning innehåller nio av tio handlingsplaner moment 

som är både förebyggande och åtgärdsinriktade. Övergripande visar rapporten att skolor som har ett 

utvecklat förebyggande arbete generellt har lägre förekomst av kränkningar. Lärare tycker att skolan 

gör mer när det gäller förebyggande insatser än vad eleverna tycker (Skolverket, s. 22-24). I en 

undersökning av Dake et al. (2003) kom de fram till att 98,6 procent av lärarna ansåg sig skyldiga att 

förhindra att mobbning förekommer i klassrummet (s. 347-348). 

 Med hänvisning till respondenterna och tidigare forskning blir vårt antagande att en kontinuerlig 

kommunikation med eleverna är av stor vikt i det förebyggande arbetet mot mobbning. Trots att flera 

respondenter uppger att de har rastvakter på skolan verkar det som eleverna ändå finner platser att 

utföra kränkande handlingar där personal inte finns. Utifrån svaren vi fått menar vi att om det inte 

skulle finnas rastvakter kanske det i ännu större utsträckning skulle förekomma mobbning.  
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Diskussion 
Det står beskrivet i ett flertal böcker om kännetecken och signaler för alla fyra kategorierna som vi 

använt oss av, men mycket är dock forskat om barn som går i mellanstadiet och i klasserna över. 

Vi trodde och hade hoppats att det skulle finnas ett större intresse från lärarnas sida att medverka i 

intervjuerna, men det var väldigt svagt. Det tog oerhört lång tid att få tag i respondenter. Vi ställer oss 

frågande om de hade varit mer benägna att ställa upp om vi hade haft ett annat ämne. Var ämnet 

mobbning känsloladdat och jobbigt att prata om för dem? En fråga från vår sida är därför om lärare i 

vissa fall känner sig delaktiga i mobbning i och med att de kanske inte vetat om det och därmed inte 

varit tillräckligt lyhörda. En följd av detta blir då att de inte heller kunnat anmäla det hela, och därför 

har mobbningen då kunnat fortgå. Dock vill vi påpeka att flera av dem vi sedan intervjuade berättade 

för oss att intervjufrågorna inte ansågs stötande på något vis. Många var positiva till att få prata om 

sina erfarenheter runt mobbning. 

 För att få tag i material om lärare och mobbning ringde vi till Lärarhögskolan i Stockholm samt till 

Skolverket. På lärarhögskolan hänvisades vi till kurser vars innehåll behandlar mobbningens områden. 

Personen vi pratade med som tillika forskar om mobbning förklarade att det finns mycket knapphändig 

information om just lärares syn och erfarenheter om mobbning. Detta gjorde det svårt för oss att kunna 

hitta och applicera tidigare forskning och teorier som kanske hade varit mer relevanta för vårt syfte. 

 Efter att vi hade intervjuat alla lågstadielärare såg vi att de flesta inte kunde uppge att de hade varit 

med om mobbning flera gånger. Vi trodde att det urvalet vi hade valt hade erfarenhet av 

mobbningssituationer. Detta med tanke på att de alla har arbetat med barn under så många år. Vi har 

funderingar på hur respondenterna då kan ha så mycket åsikter och tankar kring hur mobbning uppstår 

och upptäcks.  

 Något vi finner intressant är vår fråga om vilka åtgärder lärarna anser sig vara skyliga att vidta vid 

mobbning. Denna fråga kan säkerligen tolkas på flera sätt och en del av respondenterna svarar rent 

konkret vad de personligen gör, medan andra hänvisar till vad de är skyldiga att göra enligt lag. Frågan 

vi ställer oss är vad de egentligen gör och vad de uppger att de gör på grund av skyldighet att göra 

vissa saker. 

 Hur läraren agerar och förhåller sig gentemot sina elever är av största vikt för att eleverna ska 

känna trygghet med sin lärare, tycker vi. Kontinuerlig kommunikation mellan lärare och elever är av 

stor betydelse. Något vi funderat över är om det kan finnas en risk med att man som lärare ”går på 

magkänslan” efter att ha arbetat länge som lärare. Risken menar vi kan vara att lärare därför kanske 

inte upptäcker om en elev utsätts för mobbning. Detta just för att läraren känner sig så trygg i sin 

yrkesroll och därmed slappnar av, och då inte ser vissa signaler eller tecken på mobbning. Om en 

lärare anser att en elev är väldigt jobbig och störande, kan det då vara så att läraren vissa gånger 

avsiktligt låter bli att säga till en elev som kanske säger eller gör något olämpligt mot eleven ifråga? Vi 

menar att det här i så fall finns en risk att den ”jobbiga” eleven lättare blir ett offer om det upprepas 
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vid flera tillfällen. Vi vill också poängtera att det är betydelsefullt hur barnet blir bemött av och känner 

tillit till all personal och att barnen känner att de kan vända sig till andra än bara klassläraren. Om 

mobbaren mår dåligt kan detta eventuellt vara förebyggande om mobbaren kan lita på och berätta om 

sin situation.  

 I artikeln Lärares uppfattning och förebyggande arbete mot mobbning står att läsa att lärare 

upplevde okunskap att hantera mobbning. Detta var inget som framkom som något problem under de 

intervjuer vi gjorde. Vidare var det ingen av respondenterna som påtalade att de saknade verktyg för 

att hantera mobbning. Snarare fick vi bilden av att de flesta verkade känna sig trygga i sin lärarroll och 

såg inte mobbning som problem i de klasser respondenterna nu arbetar i. Metoderna som skolorna 

använder ser dock olika ut och liksom skolminister Jan Björklund, frågar vi oss om de fungerar på ett 

optimalt sätt? Under respondenternas utbildning på lärarhögskolan redogör samtliga för att de inte fått 

någon kunskap om mobbning. Flertalet påpekar dock att de har gått kortare kurser/utbildningar i 

förebyggande arbete. Kan det vara att dessa kortare utbildningar har givit dem verktyg och kunskap till 

att vara uppmärksam och lyhörd på signaler? Som vi har förstått det läser man i dag på 

lärarutbildningen olika kurser om mobbning. Vi tycker förstås att det är väldigt bra och hoppas att 

nyutbildade lärare får med sig kunskap och verktyg från sin utbildning för att kunna upptäcka, hantera 

och förebygga mobbningssituationer. 

 Vi menar slutligen att det är av största vikt att all personal på skolan känner till hur just deras 

arbete kan leda till att mobbning förebyggs eller upptäcks. Den personal som till största del är ute på 

skolgården med barnen, det vill säga fritidspersonal och lärare som är rastvakt eller på annat sätt 

umgås med eleverna, har ett stort ansvar. Vi menar att de bör vara väldigt vaksamma på vad som 

händer runt i hela området runt skolan. 
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Bilaga 1 
 
Frågeguide 
 

 När du utbildade dig till lärare ägnades någon tid i utbildningen till mobbning?  

 I så fall hur mycket? Finns det någon teori du lärt dig inom området? 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur stor är din klass? Hur många flickor respektive pojkar finns det i klassen? 
 

 Hur många gånger har du stött på mobbning? 

 

 Hur upptäcker du att det förkommer mobbning? 

  I klassrummet? Under grupparbeten? På raster? 

 

 Finns det några särskilda signaler att vara observant på för att upptäcka att någon blir 

mobbad respektive mobbar? 

 

 Vilka åtgärder anser du som lärare att du är skyldig att vidta vid mobbning? 

 Enligt Skollagen och läroplanen samt personligen. 

 

 Kan du ge något exempel på ett fall när du varit med om en mobbing situation som du 

vidtog någon åtgärd? 
 

 Vilka metoder och verktyg använder du för att förebygga mobbning? 

Kamratstödjare? Antimobbningsteam? 

 

 Vilken betydelse anser du att åtgärdsprogram har för att minska mobbningen? 

 Hur skulle det se ut om de inte hade något åtgärdsprogram? 

 

 Vad tror du är den främsta orsaken till att en elev mobbar en annan elev?  

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Brev om informerat samtycke 

Vi heter Sharmila Nilsson och Annica Mileblom och studerar till socionomer vid Ersta 

Sköndal högskola. Detta är vår sista termin och vi ska skriva en C-uppsats om lågstadielärares 

förhållningssätt beträffande mobbning mellan elever i skolan. Du har blivit tillfrågad om att 

bli intervjuad då du kan ha värdefulla kunskaper för vår studie beträffande mobbning i skolan. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan eller avböja att 

svara på vissa frågor. Intervjun kommer att ta 30-45 minuter och bandas. Resultatet av 

intervjun kommer att användas endast till denna studie och du kommer att vara helt anonym. 

Under den tid intervjumaterialet bearbetas kommer det att förvaras så att inga obehöriga kan 

ta del av det och det kommer därefter att förstöras. 

 

Genom intervjun bidrar du till ökad kunskap och förståelse kring lågstadielärares 

förhållningssätt såsom orsaker, åtgärder samt handlingar beträffande mobbning mellan elever.  

Du kommer om så önskar att få ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

Vid frågor kring intervjun, vänligen kontakta oss på tel: 

Sharmila 073-631 21 92 eller Annica 070-733 88 86. 

 

Jag har tagit del av ovanstående: 

 

_______________________________________Datum______________ 

 

Namnförtydligande: 

 

_______________________________________ 

 

 

 
 


