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Förord 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt oss att utföra detta examensarbete. Vi vill 
tacka våra handledare på respektive skola samt elever i båda klasser för ett gott samarbete.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår vetenskaplige handledare, Arne Forsman, för allt stöd, all 
hjälp samt alla kloka och vänliga ord. Vi vill dessutom tacka för den hjälp han gav oss med att 
avgränsa vår undersökning. Detta för att möjliggöra genomförandet under den tidsperiod det 
var tänkt istället för det tioårsprojekt vi i våra tankar önskat att genomföra. 
 
 
 
Luleå december 2002 
 
 
 

Monica Dahlgren           Annh Ericsson           Jenny Sundholm 
 



Abstrakt 
 
 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om vi med ett temaarbete kunde öka 
elevernas medvetenhet om och förståelse för mobbning. Undersökningen genomfördes under 
sex veckor i en år sex och en år sju klass på två olika skolor i Luleå Kommun. Under dessa 
veckor genomfördes fyra lektionspass a´ 60 minuter med olika övningar. Efter varje övning 
följde diskussioner i grupp. I början och i slutet av undersökningsperioden besvarade eleverna 
enkäter. Samma frågor användes vid båda enkättillfällena och i slutet genomfördes även en 
muntlig intervju med fyra samplade elever. Resultaten har visat att vi med detta temaarbete 
till viss del kunnat öka elevernas medvetenhet om och förståelse för mobbning. 
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Bakgrund 
 
 
Val av ämne 
 
Mobbning är något som vi med jämna mellanrum har diskuterat och reflekterat kring under vår 
utbildning. Det stundtals mycket hårda klimatet elever emellan är även ett frekvent 
återkommande debattämne i media. Sedan hösten 2001 har det i Sverige pågått ett nationellt 
projekt mot mobbning. Projektet, som kallas Tillsammans, har som mål att samla alla goda 
krafter som arbetar mot kränkande behandling. Med projektet vill man skapa mötesplatser, ge 
inspiration samt i viss mån erbjuda verktyg till alla som vill motverka mobbning (Tillsammans, 
2002).   
 

Varje dag arbetar hundratals lärare, föräldrar, organisationer och andra människor på olika sätt 
mot mobbning och kränkande behandling i landets skolor. Många organisationer och enskilda 
människor har en stor kunskap och erfarenhet av denna problematik. Huvuduppgiften för 
regeringens antimobbningsprojekt är därför inte att skapa nya verktyg och metoder, utan att 
samordna de insatser som redan görs från olika håll. Dessutom ska projektet arbeta med att 
synliggöra de möjligheter som finns för att förhindra mobbning (Tillsammans, 2002). 

 
Vi känner att allt som vi läst, diskuterat och reflekterat kring under vår utbildning har gett oss 
en bra grund att stå på samt teorier att stödja våra funderingar på. Emellertid känner vi viss 
osäkerhet inför hur det i skolans vardag går att arbeta för att öka elevers medvetenhet om och 
förståelse för mobbning. Därför har vi bestämt oss för att undersöka om detta är möjligt med 
hjälp av ett temaarbete om mobbning.  
 
Olsson (1998) menade att när vi vuxna bestämt att våra barn och ungdomar måste gå minst tio 
år i skolan så är det även vår skyldighet att göra det yttersta för att de inte skall mobbas eller 
trakasseras. ”Man behöver inte ha stor fantasi för att föreställa sig vad det innebär att 
genomleva sin skoltid med ständig ångest, otrygghet och dåligt självförtroende. Att inte aktivt 
motarbeta mobbning innebär ett tyst erkännande” (s. 16). Vi har tagit fasta på vad Olsson 
skrivit och är av den uppfattningen att ett temaarbete om mobbning under vår avslutande 
arbetsplatsförlagda praktik kan vara vårt bidrag i kampen mot mobbning. 
 
 
Förankring i styrdokument 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), under rubriken förståelse och 
medmänsklighet, gick att utläsa: ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier 
skall aktivt bekämpas” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.5).  
 
Med utgångspunkt i läroplanen fann vi även stöd för vår undersökning under rubriken normer 
och värden. Där stod följande: ”Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra 
människors egenvärde samt tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling och medverka till att bistå andra människor” (Utbildningsdepartementet, 1998, 
s.12).  
 
Vi anser det vara av stor betydelse att såväl elever som personal är medvetna om 
mobbningsproblematiken samt att detta bör lyftas fram för alla som vistas på skolan. Vi 
citerar: ”Alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer 
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eller grupper. Läraren skall klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 
värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet” (Utbildningsdepartementet, 
1998, s 13). Detta fann vi även stöd för i skollagen:  
 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar i skolan bemöda 
sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling” (Skollagen, 
Kapitel 1 §2). 

 
Vår uppfattning är att elever genom att vara delaktiga i arbetet mot mobbning växer upp och 
utvecklas till trygga individer. Detta har vi funnit stöd för i Regler för målstyrning – 
Grundskolan (2000): ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (s. 69).  
 
Skolan har som skyldighet att upprätta handlingsplaner och åtgärdsprogram mot mobbning. 
Under rubriken rektors ansvar fanns detta uttryckt: ”… upprätta, genomföra, följa upp och 
utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande 
behandling, så som mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.19).    
 
 
Definitioner av begreppet mobbning 
 
Det finns många olika definitioner av vad mobbning är. Olweus (1986) har uttryckt att 
mobbning är då en eller flera individer, upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller 
flera personer för negativa handlingar. Dessa handlingar utförs i syfte att orsaka obehag eller 
skada för den utsatta. Olweus har även pekat på att det finns olika typer av mobbning. 
Mobbning som utförs verbalt, genom fysisk kontakt eller genom att utesluta en person från en 
gemenskap. Vidare gör Olweus skillnad på direkt och indirekt mobbning.  
 
Direkt mobbning – med öppna angrepp på offret 
Indirekt mobbning – i form av social isolering och utfrysning (s. 9)  
 
Olweus underströk att det måste råda obalans i styrkeförhållandet mellan personer i en 
konflikt för att man skall kunna tala om mobbning. Det är inte mobbning då två lika starka 
personer grälar eller slåss.  
 
Pikas (1989) har definierat mobbning som fysiskt eller psykiskt våld som utförs av en grupp 
människor mot en person i underläge. Dessa handlingar utförs i syfte att förmedla en känsla 
av underlägsenhet eller att utesluta en person från gruppgemenskap. De som mobbar eggar 
ofta upp varandra och handlingarnas grad av allvar ökar efterhand. De negativa handlingarna 
strider mot samhällets värderingar.  
 

”Med mobbning avser jag medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller 
uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en särskild individ i underläge av en grupp vars 
medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion” (s. 42). 

 
Pikas (1998) har visat på vikten av att skilja mellan mobbning och andra konflikter. För att 
göra detta bör man ställa dessa två frågor: Är parterna jämnstarka/jämbördiga eller inte? Är 
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det en grupp eller en individ som agerar? Vid en sådan jämförelse uppstår fyra fall (bilaga 1), 
en ”vanlig konflikt”, jämnstarka grupper i konflikt, en enskild person som trakasserar ett offer 
och gruppvåld mot enskild.  
 
Höistad (1994) har definierat mobbning enligt följande: ”En grupp som trakasserar en eller 
flera”, eftersom det inte alltid handlar om en grupp som mobbar så utvidgar han sin definition 
med: ”När en person blir systematiskt utsatt av en eller flera” (s. 41).  
 
Höistad har delat in mobbning i tre typer: 
 
1) Psykisk mobbning: är den vanligaste typen av mobbning. Den sker ofta i det fördolda 
vilket gör den till den typ som är svårast att upptäcka. Den psykiska mobbningen kan även 
ske öppet: ”… med minspel, suckar viskningar, grimaser, åtbörder, menande blickar, gester, 
uteslutning, tystnad, man blir betraktad som luft etc.” (s. 42). 
          
2) Verbal mobbning: kan i vissa fall vara lättare att upptäcka än den psykiska mobbningen. 
Ibland kan det dock vara svårt att upptäcka även denna typ av mobbning, då det viskas och 
sprids rykten. ”Verbal mobbning innebär också att säga elaka och obehagliga saker, hota, 
håna, retas. Man anmärker på frisyr, på kläder, ja på allt som den utsatte gör eller säger. Vill 
man hitta fel så gör man det” (s. 46). 
 
3) Fysisk mobbning: är den typ av mobbning som är lättast att upptäcka, sönderrivna kläder, 
blåmärken osv. Generellt sett är det mest pojkar som utför denna typ av mobbning och oftast i 
skolans lägre klasser. ”Man kan angripa någon fysiskt på olika sätt genom att slå, knuffa 
sparka, nypa, hålla fast, riva sönder kläder, trycka in i väggen, sätta krokben etc. Den fysiska 
mobbningen går ofta till så att den som utför det ”råkar” knuffa till någon eller dennes bänk, 
ger ett litet tjuvnyp i förbifarten, ritar i någons bok, står i vägen, slår igen dörren framför 
näsan etc. Detta görs så att det ska märkas så lite som möjligt – det gäller ju att inte bli 
upptäckt...” (s. 47-48). 
 
Olsson (1998) har skrivit att mobbning förmodligen förekommit lika länge som människan 
funnits. Han betonade att det aldrig är offrets fel att det utsätts för mobbning och att vi inte 
skall rangordna mobbning efter allvarlighetsgrad. Att bli hånad eller utfrusen kan vara minst 
lika hemskt som att bli slagen. Olsson menade att det finns många olika uppfattningar om vad 
mobbning är för något, ibland uppstår meningsskiljaktigheter, men Olsson betonade att vi inte 
skall fastna i detta. ”Jag försäkrar dig som läser, att den som är utsatt för mobbning, vet vad 
det innebär” (s. 19). Olssons egen definition av mobbning är känslomässig och utgår från den 
mobbades perspektiv: ”Mobbad är den elev som på fredagskvällen vid tanken på vad som 
eventuellt kan hända nästa vecka i skolan blir ledsen, och möjligheten att känna glädje den 
kvällen är förstörd” (s. 19). Staff (1997) utgick liksom Olsson från offrets synvinkel. Enligt 
Staff tål olika människor olika mycket, en del tål ganska mycket medan andra tål knappt 
något. Därför har Staff inte velat dra någon gräns för vad mobbning är. ”Det finns många 
olika definitioner på mobbning. För mig är det egentligen ganska enkelt. Mobbning är när 
någon far illa” (s. 13). 
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Mobbning i skolan 
 
Olsson (1998) har redogjort för en av de största undersökningarna Olweus har utfört om 
mobbningens förekomst i Sverige: 
 

• I samband med skolmobbning är det vanligast med en enskild individ som offer. 
• 145 000 elever i grundskolan är inblandade i mobbning, som offer eller plågare. 
• 100 000 är offer.  
• 63 000 är plågare. 
• 18 000 är både offer och plågare. 
• 47 000 elever är inblandade i allvarlig mobbning. Minst en gång per vecka (s.19). 
• Mobbning är tre gånger vanligare i årskurs tre än i årskurs nio därför att yngre elever ofta 

mobbas av äldre elever.  
• Mobbning är lika vanligt förekommande på landsbygden som i tätorter.  
• Mobbning är lika vanligt i mindre klasser och skolor som i större.  
• Ju fler rastvakter desto mindre mobbning.  
• Pojkar mobbar mer än flickor. Pojkar använder vanligen våld, medan flickor tillämpar 

utfrysning och social isolering.  
• Föräldrar till offer och plågare talar sällan med barnen om mobbning.  
• Det är nästan tre gånger så många elever som blir mobbade i skolan som på väg till eller ifrån 

skolan.  
• Elever som mobbas på skolvägen brukar också bli mobbade i skolan (s.22). 

 
Tecken på att en elev är mobbad 

Olsson (1998) ställde i sin bok frågan: Hur vi skall kunna veta eller få en misstanke om att ett 
barn blir mobbat i skolan? Här framkom vidare att det finns vissa tecken som kan peka på att 
det förekommer mobbning, men han betonade att det aldrig finns ett visst recept att följa. 
Nedan följer några tecken som pekar på möjligheten och det framkom även att om ett barn 
uppvisar ett eller flera av dessa tecken, bör det leda till att man tar reda på varför.  
 

• Kommer hem med trasiga och sönderrivna kläder, förstörda böcker; har blåmärken, sår och skråmor 
som inte kan förklaras på ett naturligt sätt. 

• Tar inte med sig kamrater eller jämnåriga hem och är sällan hemma hos klasskamraterna eller på deras 
lekplatser.  

• Verkar rädd för eller har motvilja att gå till skolan om morgnarna, har ofta dålig aptit, huvudvärk eller 
ont i magen.  

• Verkar olycklig, ledsen, deprimerad eller har humörsvängningar med plötsliga utbrott av irritation och 
ilska. 

• Kan vara fysiskt svagare än sina jämnåriga. Detta gäller särskilt pojkar.  
• Är försiktig, känslig, tyst, tillbakadragen, kanske passiv, underdånig och skygg, tar lätt till tårar.  
• Har lättare att umgås med vuxna, föräldrar och skolpersonal än med jämnåriga (s. 29). 

 
 
Orsaker till mobbning 
 
Olsson (1998) har tagit del av en rapport som Barnombudsmannen genomfört och 
sammanställt vad ungdomar anser vara orsaker till mobbning:   
 

I resonemangen om vad mobbning beror på är den vanligaste tanken, att det är något hos 
mobbaren som leder till att mobbning uppstår. En typisk kommentar är, att mobbaren har problem, 
den mobbade får problem. Som en orsak till att någon börjar mobba tänker sig ungdomarna dåliga 
hemförhållanden, att mobbarna är otrygga och saknar kärlek. De har inte fått lära sig att alla är lika 
mycket värda. Andra tänkbara orsaker är att mobbaren är osäker eller avundsjuk på sitt offer som 
har något som mobbaren saknar. Det kan också vara något hos den utsatte som mobbaren anser 
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vara provocerande. Ett annat sätt att tänka kring problemet är att man helt enkelt mobbar för att 
andra gör det. Fler orsaker till att någon mobbas antas vara rädslan att själv bli utsatt, alternativt att 
man vill ge igen, hämnas. Några tänker sig att mobbarna saknar inlevelseförmåga och inte förstår 
eller kan föreställa sig hur ont det kan göra (s.26). 

 
Olsson har påtalat att det inte finns några starka allenarådande karaktärsegenskaper som 
kännetecknar en mobbare. Denne har beskrivit hur orsakerna till att en ung människa börjar 
mobba andra ofta står att finna i hur barnet blir behandlat i sitt hem. Barn med föräldrar som 
inte sätter tydliga gränser för barnets aggressiva beteende, kommer sannolikt enligt denne, att 
fortsätta till någon annan sätter gränserna. Vidare beskrivs den första åtgärd som vid all slags 
oönskat barnbeteende bör vidtas, en vuxen korrigerar, på ett kärleksfullt sätt, det felaktiga 
beteendet. Författaren påtalade även att mobbare ofta använder sig av speciella strategier för 
att, inför sig själv, godkänna sin mobbning. Det anses att mobbare innerst inne är medvetna 
om att de bryter mot de normer som finns gällande för normalt umgänge, det är anledningen 
till att mobbaren konstruerar och ger sitt offer negativa egenskaper, vilket in sin tur ger 
mobbaren en anledning att plåga. Författaren har pekat på sambandet mellan våld på film, TV 
och video som en bidragande orsak till en ökad mobbning. Han menade att barn som 
exponeras för våld, till slut tror att kroppen är konstruerad att tåla alla former av våld utan att 
för den skull bli allvarligt skadad. Olsson framhöll anledningen till att vissa barn får problem 
har att göra med de aggressioner som barn och ungdomar bär på och att de har som bakgrund 
i levnadsvillkor och familjerelationer. 
 
Staff (1997) har diskuterat varför man ger sig på en person som redan är utsatt. Den som 
mobbar har behov av att hävda sig och utöva makt över andra människor. Mobbaren är ofta 
aggressiv och utåtagerande, författaren beskriver även hur mobbaren själv vanligtvis inte 
förstår varför han/hon mobbar. Vissa mobbare har en inneboende lust att vara elaka och 
utsätta andra för lidande. Vidare framkom att de flesta mobbare mår mycket dåligt. Många av 
dem bär på känslor av ånger och har samvetskval även i vuxen ålder. Dessa människor har det 
ofta gått snett för i livet, därför vill man dölja något eller hävda sig, man kanske rent av själv 
har blivit mobbad. Staff ansåg att hemmiljön ofta kan förklara varför vissa människor blir 
mobbare. De barn som själva blir plågade och misshandlade av sina föräldrar, fortsätter i sin 
tur att ge sig på andra människor.  
 
Larsson (2000) har skrivit att en mobbares överlägsenhet bygger på en maktställning som är 
destruktiv. Syftet är att skada den andre personen samt att överdriva och nedvärdera 
skillnaderna mellan dem. Larsson berättade vidare om hur impulsen att mobba uppkommer 
därför att den som mobbar behöver kompensera sig själv för känslor av maktlöshet och att 
vara obetydlig. För att själv kunna avlasta sitt psyke, ser mobbaren sig om efter ett lämpligt 
offer som han kan använda sig av för att ösa sitt hat och sin vrede över. Den person som 
upplevs vara lämplig är den vars integritet och sociala status så tydligt ifrågasätts i den övriga 
gruppen, att mobbaren kan känna sig säker på att inte bli kritiserad för sina angrepp. Larsson 
har beskrivit hur mobbaren, genom att denne nu får utlopp för destruktiviteten, övervinner sin 
egen känsla av obetydlighet i förhållandet till omgivningen. Som försvar för aggressiviteten 
brukar ett ändamålsenligt och acceptabelt motiv konstrueras till försvar.  
 
Olweus (1986), som i sin forskning till största delen har koncentrerat sig på pojkar, 
diskuterade vilka uppväxtförhållanden som kan leda till utveckling av en aggressiv 
personlighet. Olweus har pekat på särskilt tre faktorer som har visat sig vara betydelsefulla. 
Det första som lyftes fram av författaren är föräldrarnas, och då framför allt den huvudsakliga 
vårdarens, känslomässiga grundinställning till pojken, detta särskilt i pojkens tidigare år. En 
annan viktig faktor som Olweus lyfte fram är i vilken utsträckning vårdaren är eftergiven och 
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tillåtande för ett aggressivt beteende från barnets sida. Om den person som vårdar barnet visar 
sig vara alltför tillåtande och tolerant, utan att ha en klar gränssättning för ett aggressivt 
beteende gentemot kamrater, syskon och vuxna, leder detta till en ökning, inte en minskning 
av barnets aggressivitet. En tredje faktor som visade sig höja barnets aggressionsnivå var 
föräldrarnas användning av fysisk bestraffning och våldsamma känsloutbrott. Även de 
föräldrar som visar sitt barn en negativ, avvisande grundhållning leder till att barnet får svåra 
frustrationer och det bidrar till fientlighet. Olweus betonade vikten av att markera klara 
gränser för barnet, dock inte genom aga eller liknande metoder. För lite kärlek och omsorg 
och för mycket frihet under uppväxtåren bidrar starkt till att barnet utvecklar ett aggressivt 
beteendemönster. Vidare framkom att mobbning och antisociala eller kriminella handlingar 
oftast utövas när föräldrarna inte vet vad barnet har för sig eller när de eller andra vuxna inte 
är närvarande. Olweus framhöll därför vikten av att föräldrarna försöker ha en någorlunda god 
tillsyn av barnens aktiviteter utanför skolan, vad de sysslar med och vem de är tillsammans 
med. I sin studie påvisar han även att inkomstnivå, utbildning och bostadsstandard inte har 
något samband med pojkarnas aggressionsnivå. Det finns aggressiva och icke-aggressiva 
elever i varje samhällsskikt och detsamma gäller elever som blir mobbade. Andra faktorer 
som kan leda till en ökad aggressivitet och en sämre förmåga att känna medkänsla med offer 
för andras aggression framkom i Olweus bok. Dessa faktorer handlar om barn och ungdomar 
som ser mycket våld på TV, video och bio, man anser det vara rimligt att räkna med att 
sådana program kan öka förekomsten av mobbning.  
 
Walls (1996), har även hon i sin magisteruppsats skrivit om orsaken till mobbning som ett 
försvar i form av projektion på andra individer. Denna projicering var enligt henne 
omedveten. Den kränkte, alltså mobbaren, låter andra människor ta över hans/hennes ångest. 
Barnet som mobbar kan inte bearbeta sina trauman på annat sätt än genom att utkräva makt 
och en person som mobbar har ett stort behov av kontroll. Walls beskrev att det är ett trauma 
att slå och att den som mobbar ofta själv har blivit utsatt eller utsätts för kränkningar från sin 
omgivning. Vidare framhöll Walls mobbning som ett sätt att lösa sina inre konflikter och att 
det därmed är ett symptom på att barnet inte mår bra. Författaren berättade att mobbaren 
många gånger är ett emotionellt avstängt barn som saknar förmåga till empati och som 
därigenom har svårt att sätta sig in i en annan människas situation.  
 
Pikas (1998) har diskuterat vad som kan vara bidragande orsaker till att vissa elever mobbar, 
medan andra blir mobbade. För att kunna ange dessa orsaker så menar författaren att 
observationer från skilda tidsperioder i offrets liv är nödvändiga. En mobbad person uppträder 
ofta ängsligt och vågar inte ge igen. Pikas har stället frågan huruvida dessa personlighetsdrag 
kan vara en orsak eller en verkan av mobbningen. Det är möjligt att dessa utvecklas på grund 
av mobbningen. Pikas beskrev, efter att ha tagit del av olika undersökningar i ämnet, att de 
som mobbar, ”startar slagsmål”, ”sticker upp”, bråkar och så vidare ofta är pojkar. En bild av 
tuffa, kroppsligen väl utvecklade, ohämmade pojkar som vuxit upp i kärlekslösa hem målas 
upp. Mobbning och dess orsaker är något som Pikas har talat med många barn och ungdomar 
om. Svaren han fått pekar på att det ofta är på skoj, de vill enbart testa personen i fråga. Yttre 
avvikelser är ytterligare en anledning till ”testandet” av denna speciella elev. Andra orsaker 
till mobbning kunde enligt Pikas vara samhälleliga orsaker såsom sociala, ekonomiska och 
även politiska faktorer (mobbning förekommer mer bland de eftersatta i samhället). Andra 
faktorer anses vara personlighetskaraktäristiska, till exempel aggressivitet. Pikas har även 
nämnt begreppet utstötningsmekanism, vilket innebär att en grupp som möter en medlem som 
irriterar dem med olämpligt beteende stöts ut. Andra förklaringar kunde enligt författaren vara 
människors utveckling i barndomen.  
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Enligt Höistad (1994) föds inte barn till att bli mobbare: 
 

Barn är inte födda till mobbare, värstingar, hopplösa ungar, monster eller slagskämpar. Inte heller är 
man född till mobboffer. Det är faktorerna i barnens uppväxt som till den allra största delen påverkar 
det. Följande faktorer är avgörande: föräldrarnas grundinställning till sitt barn, deras inställning till 
aggressivt beteende, gränssättning, straffmetoder, deras inbördes relation och deras attityd till styrka 
respektive svaghet (s.23).  

 
 
Vem mobbar? 
 
Mobbaren  

Det förekommer en viss skillnad i pojkars och flickors sätt att mobba. Flickor fryser ut sina 
offer medan pojkar i större utsträckning använder fysiskt våld. Vad alla mobbare dock har 
gemensamt är aggressivitet, våld och viljan att dominera. Larsson (2000) har pekat på att 
mobbare ofta är hetsiga och envisa. De har en förmåga att alltid prata sig ur olika situationer, 
att komma med bortförklaringar samt att de har svårt att underordna sig regler. En mobbare 
kan vara vem som helst.  
 
Roland (1983) var av uppfattningen att den som mobbar är en ganska självsäker och 
framfusig person. Hämningar av aggressioner hos en som mobbar är små eller obefintliga. 
Mobbarens prestationer i skolan är oftast normala eller något under medel. Författaren har 
även uttalat att det inte verkar finnas någon koppling till social status och barnens 
mobbningsroll. Roland menade dock att det finns några gemensamma drag hos barn som 
löper risk att bli mobbare. Ofta har de en mer positiv attityd till våld än barn i allmänhet. 
Dessa har ett större behov att dominera och hävda sig samt undertrycka andra barn med hjälp 
av makt och hotelser. Mobbarna har problem att hantera misslyckanden och hinder, de har 
svårt att anpassa sig efter givna regler och förhållningar och uppträder aggressivt mot vuxna, 
lärare som föräldrar. De framstår som väldigt tuffa och visar föga empati för de som blir 
mobbade. 
 
Medlöparen  

Olweus (1999) har hävdat att mobbning kan ses som en social smitta, mobbarna vill hävda 
sig, deras normala spärrar försvagas och om man är fler minskar ansvarsbördan. I grupp är 
mobbarna en sammansvetsad barnaskara där det både finns resursstarka och svaga barn. Barn 
kan lockas att medverka till mobbning om den som trakasserar är någon de ser upp till. De 
som ”smittas” är de som själva är lite osäkra och kan ha behov att hävda sig. Det finns ett 
välkänt faktum inom socialpsykiatrin att en person känner mindre ansvar och mindre 
skuldkänslor om det är flera som mobbar, detta förklarar varför normalt sett hyggliga men 
lättpåverkade barn ibland deltar i mobbning utan någon större eftertänksamhet.  
 
 
Vem blir mobbad? 
 
Larsson (2000) har menat att mobbningsoffret, liksom mobbaren, kan vara vem som helst. 
Det finns ingen regel för hur det typiska mobbningsoffret ser ut. Om mobbning får hålla på ett 
längre tag sker en förändring av personligheten hos offret. Vidare har Larsson pekat på att det 
finns olika typer av offer. ”Det passiva och undergivna offret” är ofta ett känsligt barn som 
har lätt att börja gråta. ”Det provocerande offret” är ett oroligt och bullrigt barn som många 
gånger är ett störningsmoment i klassen, dessa går ofta på mindre barn och mobbar dem. ”Det 
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utfrysta offret” vilket vanligtvis är en person (oftast en flicka) som inte får vara med i 
gruppen, till slut kan det gå så långt att hon inte längre tillhör klassen.  
 
Det passiva eller undergivna mobbningsoffret 

Roland (1983) har beskrivit att dessa elever ofta är stillsamma och känsliga och de präglas av 
osäkerhet och dåligt självförtroende. Pojkar som utsätts för mobbing tycker inte om att slåss 
och är ofta fysiskt svagare, de har få eller inga vänner. Denna typ av offer är rädda för att göra 
sig illa samt att de ofta har lättare att umgås med vuxna än med jämnåriga. Larsson (2000) 
skrev om hur offren kan reagera med tillbakadragande samt flykt, detta ger förövarna en 
lustkänsla som sporrar dem till fler elakheter. Offret har oftast en mycket negativ självbild 
och kan finna att mobbningen är välförtjänt, den mobbade vill inte kritisera sina plågoandar 
eftersom denne tycker att mobbarna har skäl att kränka och förödmjuka honom eller henne. 
Om man som offer inte kan förhindra mobbarnas trakasserier och förtryck omdefinierar offret 
dem för sin egen överlevnads skull. På så sätt blir dessa illvilliga kamrater snälla och offret är 
skyldig till det egna lidandet. Mobbningsoffret ser sig själv som ful, äcklig och dum. 
 
Det provocerande mobbningsoffret 

Dessa barn kan vara hetlevrade och försöker ofta ge igen. Ofta är de rastlösa, klumpig, 
okoncentrerade och sedda som allmänt besvärliga, en del av dem kan till och med betecknas 
som hyperaktiva. På grund av sitt irriterande uppträdande är de inte heller särskilt omtyckta 
av vuxna och de kan själva försöka mobba svagare elever. Denna grupp är mindre vanlig. De 
problem som förekommer i en klass med ett provocerande mobboffer skiljer sig delvis från 
problemen i en klass med ett passivt offer. Typiskt för trakasserier av ett provocerande offer 
är att ganska många, ibland hela klassen är inblandad.  
 
Det utfrysta mobbningsoffret 

Ljungström (1997) menade att den här typen av mobbning är vanligast förekommande bland 
flickor. Mobbningsoffret behandlas som om det inte existerar. Ett psykiskt och fysiskt 
tomrum finns ofta runt dessa personer och för att slippa få sin utstötthet bekräftad väljer 
denne ofta att isolera sig. Eftersom mobbningen inte är uppenbar känner offret många gånger 
stark ångest och självanklagelse i stället för att aktivt förmå sig att söka hjälp.  
 
 
Förebyggande arbete  
 
Staff (1997) har beskrivit modellen Mombus som ett instrument att använda i förebyggande 
syfte mot mobbning. Modellen beskrivs som en ram som skall verka på sikt och som alla kan 
använda när arbetet fortskrider. Han poängterade vikten av att alla hjälps åt i det 
förebyggande arbetet, det fungerar enbart om lärare, matpersonal, vaktmästare samt att elever 
och föräldrar hjälps åt och verkligen visar sin goda vilja att ställa upp. Ytterligare en sak som 
författaren lyfte fram är vikten av att vuxna måste våga ta tag i problem som kommer upp till 
ytan, så att dessa kan lösas. Detta påpekas vara nödvändigt för att förhindra aggressivitet i en 
konfliktsituation. Han menade även att det är viktigt att inte komma med pekpinnar vid när 
problem skall lösas, utan att man istället arbetar ödmjukt och positivt. Grupptryck och hot om 
repressalier fungerar, enligt Staff enbart negativt och han påpekade att den förebyggande 
processen måste få ta sin tid.  
 
I arbetet med Mombus ingår det att bilda föräldragrupper, där man använder sig av 
studiecirklar för att lära sig mer om mobbning. Staff pekade på den oändliga mängd bra 
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litteratur och filmer från bland annat Hem och Skola samt Barnombudsmannens kampanj mot 
mobbning. Dessa föräldragrupper beskrivs vara väldigt viktiga, detta då det krävs att man är 
många för att kunna påverka skolan samt åstadkomma förändringar. I skolan fungerar 
Mombus på så sätt att eleverna i par turas om att vara något Staff har kallat 
mobbningsombudsmän. När deras vecka är över, träffar de klassläraren och pratar igenom vad 
som hänt och de fyller även i en rapport. Erfarenheter från den gångna veckan tas sedan upp 
till samtal och diskussion i klassen. Här ges tillfälle till samtal om kamratskap, att bry sig om 
varandra, varför man retas och slåss och hur det känns att vara utanför. Staff framhöll att 
arbetet med att förebygga mobbning, kräver att man ständigt måste diskutera dessa frågor.  
 
Enligt Olsson (1998) var det viktigt att all personal som vistas bland elever är observanta på 
om mobbning förekommer. Klasslärare skall alltid informeras om all mobbning eller 
mobbningsliknande beteende. Alla vuxna på skolan skall lyssna när elever vill ta upp egna 
eller andras relationsproblem i skolan. Om det räcker att bara lyssna eller om åtgärder behöver 
sättas in bör avgöras från fall till fall. Föräldrar bör uppmanas att vara lyhörda för hur deras 
barn har det med kamratrelationerna i skolan och vid minsta misstanke om mobbning skall 
klasslärare kontaktas. Denne kan genom enkäter och samtal med enskilda elever, eller hela 
klassen, kartlägga eventuell mobbning. Till lärares förfogande ska finnas en idépärm där 
denne kan få tips om hur mobbning bearbetas Avslutningsvis uppmanade Olsson oss att 
observera. Han påpekade att ju mer en skola satsar i kampen mot våld och mobbning, desto 
fler barn upptäcks som har det jobbigt och som vi kan göra någonting för, detta benämnde 
Olsson vara en så kallad mobbningsarbetets paradox.  

För att underlätta goda relationer mellan eleverna är det viktigt att läraren klart och tydligt 
talar om vikten av goda relationer och god stämning i klassen. Den vuxnes förhållningssätt 
mot eleverna betyder även mycket för elevernas förhållningssätt mot varandra. Om läraren är 
retsam eller aggressiv mot en elev inför gruppen kan det finnas risk att labila elever tar efter, 
detta särskilt om läraren upprepar sitt negativa beteende. Alla vuxna måste visa att de klart 
och tydligt tar avstånd från all form av mobbning och trakasserier. Alla vuxna måste 
naturligtvis vara positiva föredömen för eleverna.  
 
 
Åtgärder 
 
Larsson (2000) påpekade att skolan är skyldig att återupprätta handlingsplaner samt 
åtgärdsprogram när mobbning förekommer. Här betonades vikten av att ta offrets signaler på 
allvar, att inte förvänta sig att denna kränkta och förnedrade människa skall ställa sig upp och 
erkänna sig vara mobbad. Samtal med mobbarna måste genomföras och det är nödvändigt att 
koppla in en skolpsykolog, detta inte enbart för offrets skull. Många gånger kan mobbaren 
vara den som behöver stor hjälp med att bearbeta sitt inre. Larsson menade att mobbning inte 
går att naivt sätta stopp för i en handvändning, istället måste man ständigt följa upp det. Det 
framkommer att det inte går att tro att mobbning för alltid är ute ur bilden även om man en 
gång lyckats stävja det. Personalen på skolan måste ständigt vara på sin vakt och fortsätta med 
de förebyggande åtgärderna och eleverna måste själva arbeta fram något slags 
kompisprogram. När mobbningen redan har uppstått måste man vidta akuta åtgärder genom 
att elevvårdsteamet har ett krismöte, där måste de snabbt komma överens om hur de skall ta 
sig an problemet. Klassläraren bör kalla till ett föräldramöte, detta utan att inviga klassen i 
varför de sammankallas. Om inte, föreligger en risk att mobbarna hinner ljuga ihop en historia 
för sina föräldrar och då har de intagit försvarsställning redan innan de kommer till skolan. 
Som lärare bör man ha noggrant förberedda diskussionsfrågor. När föräldrarna kommer skall 
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de invigas i problemet och det är viktigt att fallet diskuteras ordentligt. Många föräldrar vill ta 
saken i egna händer och straffa sitt barn som mobbar. Det kan dock vara en väldigt dålig 
lösning, eftersom mobbaren känner sig kränkt och eventuellt projicerar ännu mer ilska på 
offret. 
 
Olsson (1998) har skrivit att det egentligen bara finns en sak att göra när ett barn mobbas. 
Detta är att omedelbart börja arbeta och att inte ge sig förrän man har kommit tillrätta med 
problemet. Enligt honom gäller det att till varje pris visa att all mobbning är oacceptabelt. 
Arbetet mot mobbning är en uppgift både för föräldrar, elever samt all övrig skolpersonal. 
Olsson ansåg att allt mobbningsarbete bygger på tre viktiga grundförutsättningar, dessa är: 
 

1. Den första är att man skapar en medvetenhet om hela problematiken. De vuxna i 
skolmiljön och elevernas föräldrar ska få en klar insikt och bli mer observanta när det 
gäller att upptäcka mobbning.  

2. Den andra förutsättningen är att hela skolan har den gemensamma attityden, att 
mobbning är något som ingen kan acceptera.  

3. Den tredje är självklart att arbeta tillsammans med eleverna. Ta tillvara deras idéer 
och erfarenhet (s. 31). 

 
Olweus (1986) har betonat att ett åtgärdsprogram mot mobbning skall bygga på och samordna 
de resurser som finns i skolan. Dessa resurser är skolans personal, eleverna samt deras 
föräldrar. Här betonas att man för att uppnå ett gott resultat, även måste sätta in åtgärder på 
flera olika nivåer, det handlar om skolnivå, klassnivå och individnivå. Åtgärder på skolnivå 
kunde enligt Olweus röra sig om studiedagar där målet med dessa dagar bör vara att komma 
fram med en övergripande handlingsplan mot mobbning, att ha ett bättre funktionerande 
rastvaktssystem med en hög lärartäthet samt ett ökat ingripande. När vuxna i skolan ingriper 
bestämt och konsekvent är det en viktig hållningsmarkering att inte mobbning accepteras på 
denna skola. Här betonades även att skolan ser till vikten av att det finns god översyn över 
skolgården samt att de vuxna som vistas här utväxlar information om vad som sker på 
rasterna. Det har även påvisats att en attraktivare utemiljö som inbjuder till positiva aktiviteter 
dessutom minskar risken för mobbning.  
 
Vidare har Olweus skrivit om hur man bör upprätta en kontakttelefon, där en person med nära 
anknytning till skolan – skolpsykologen, kuratorn eller en intresserad lärare – vissa timmar i 
veckan kan ta emot samtal från elever eller föräldrar. Allmänna föräldramöten, 
miljöutvecklingsgrupper för lärarna i deras arbetslag samt studiecirklar i hem- och 
skolaföreningar hör till åtgärder på skolnivå. I detta arbete kan samarbete mellan skolan och 
föräldrarna utvecklas och det gynnar arbetet mot mobbning. Målgruppen för åtgärder på 
denna nivå är i princip alla elever på skolan, och man koncentrerar sig inte speciellt på elever 
som har identifierats som mobbade eller mobbare. Här syftar man till att utveckla hållningar 
samt att skapa uppgifter som minskar omfattningen av mobbning vid skolan som helhet.  
 
Vid åtgärder på klassnivå räknas klassen som helhet, det vill säga alla eleverna i klassen är 
målgruppen. När det gäller dessa åtgärder framkommer att tydliga regler angående mobbning 
med klara direktiv gällande beröm och sanktioner skall finnas att tillgå. Klassråd bör finnas 
och Olweus påpekade även vikten av att man i klassen arbetar för inlärning genom samarbete. 
I klassrådet kan även diskussioner tas upp om vilka regler som skall gälla för klassen. 
Klassrådsarbete ger eleverna en större upplevelse av ansvar för att de själva och andra 
efterlever reglerna som man gemensamt har tagit fram.  
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Högläsning samt rollspel om mobbning beskrevs vara en kraftfull metod i arbetet mot 
mobbning. Det bör även förekomma många gemensamma, positiva aktiviteter, detta för att 
öka trivseln i klassen. Dessa aktiviteter kan handla om klassfester, lördagsutflykter, lägerskola 
och musik- eller danskvällar. Klassföräldramöte och enskilda samtal nämndes även här som 
något värdefullt i åtgärdsarbetet. På dessa klassföräldramöten bör det betonas hur viktigt det 
är att föräldrarna klart tar avstånd från mobbning och att de talar med sina barn om problemet, 
särskilt med anknytning till barnets egen klass.  
 
Vid åtgärder på individnivå skrev Olweus att allvarliga samtal med mobbare och 
mobbningsoffer är ett måste. I arbetet på denna nivå riktar man speciellt in sig på elever som 
man vet eller misstänker är inblandade i mobbningsproblematik som mobbare eller mobbad. 
Målsättningen när det gällde mobbarna är i första hand att få dem att upphöra med 
mobbningen och att tydligt visa att detta är något man inte accepterar. Eleven som blir 
mobbad måste kunna lita på att de vuxna kan och vill ge eleven den hjälp han/hon behöver.  
 
Samtal med föräldrar till inblandade elever bör genomföras, detta eventuellt tillsammans med 
eleverna. Här behövs även hjälp från de övriga eleverna i klassen. Hjälp och stöd till 
föräldrarna är ytterligare en faktor som Olweus framhävde. Skolan bör se till att det ordnas 
samtalsgrupper för föräldrar till mobbade respektive mobbande barn. I en del fall kan 
åtgärderna på individnivå handla om att byte av klass eller skola kan bli aktuellt. Avsikten 
med arbetet är att förändra enskilda elevers beteende eller situation med samma sikte på att 
minska mobbningen samt att försöka stimulera positiva reaktioner. 
 
Olweus beskrev hur målet med ett åtgärdsprogram måste vara att minska eller att helt 
förhindra mobbning. I första hand gällde det att rikta uppmärksamheten mot det som 
betecknas direkt mobbning, det vill säga öppet eller aggressiva beteenden mot en annan elev. 
Här påpekades att ett åtgärdsprogram även måste inrikta sig på den mindre tydliga formen av 
mobbning som består av social isolering och utfrysning. 
 
Två förutsättningar för att förverkliga de angivna målen var enligt Olweus att de vuxna i skola 
och hem blir medvetna om omfattningen av mobbning samt att de med ett visst allvar och 
engagemang går in för att förändra situationen. Det är viktigt att man vid arbetet mot 
mobbning samlar in detaljerad information om hur förhållandena på skolan ser ut, ett sätt att 
kontrollera detta kan vara att eleverna får fylla i ett frågeformulär anonymt. Här beskrevs hur 
registrering av mobbning vid skolan ofta ökar föräldrars och lärares beredskap att göra något 
åt problemen. Olweus uppgav att det är viktigt att vi inte uppfattar mobbning som ett 
ofrånkomligt och nödvändigt inslag i barns tillvaro. 
 
Olweus (1999) har beskrivit hur en skola i Bergen, Norge har utvecklat ett åtgärdsprogram 
baserat på några få nyckelprinciper. Dessa bygger på forskning om utveckling och förändring 
av de aktuella problembeteendena, speciellt aggressivt beteende. Författaren nämnde hur 
viktigt det är att skolan försöker skapa en miljö som inger trygghet, värme samt positivt 
intresse samt auktoritet från vuxna i omgivningen. Här framkom även att fasta gränser mot 
oacceptabelt beteende bör finnas uppdragna. Om någon elev bryter mot de angivna 
överenskommelserna bör man konsekvent använda någon typ av icke-fysisk och icke-fientlig 
negativ påföljd. De vuxna har ansvar för elevernas totalsituation, det vill säga inte bara för 
inlärningsprocessen utan även för deras sociala beteende. Programmet hade fyra delmål: 
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• Att öka medvetenheten och kunskapen om mobbningsproblem samt att radera 
myter om mobbning och dess orsaker. En anonym enkätundersökning är en viktig 
källa för att få fram konkret information om hur dagsläget är vid denna skola. 

 
• Att få lärare och föräldrar att engagera sig aktivt, vilket bland annat innebär att de 

vuxna i skolan måste kontrollera och ansvara för vad som försiggår mellan eleverna i 
skolan. Lärarna uppmanas att ingripa i misstänkta situationer samt att klart och tydligt 
förmedla till eleverna att mobbning inte accepteras på skolan. Lärarna måste även 
hålla samtal med offrets och mobbarens målsmän om en situation misstänks. 
Författaren betonar att om inte åtgärderna noga uppföljs av de vuxna, föreligger risken 
att offrets situation förvärras. 

 
• Att utveckla regler mot mobbning. Dessa regler kan även vara underlag till 

diskussioner i klassen. Det är viktigt att man håller koll på huruvida eleverna följer 
reglerna och om det överhuvudtaget fungerar, även här måste läraren använda sig av 
en negativ påföljd vid regelbrott. 

 
• Att ge stöd och bra skydd till mobbningsoffret. Om de regler som man arbetar 

utifrån efterföljs, fungerar de oftast som ett bra skydd för utsatta elever. Läraren kan 
även försöka få de ”positiva ledarna” i en klass att förbättra situationen för ett 
mobbningsoffer. Denne kan även hjälpa mobbade elever genom att inför klassen 
hävda sig på ett positivt sätt så att de gör sig nyttiga och värdefulla i klasskompisarnas 
ögon. Dessa mobbningsoffer uppmanas även att ta kontakt med nya kamrater och inte 
fastna i sin gamla krets. 

 
 
Intervju- och enkätmetodik 
 
Vi fann det viktigt för resultatet i vår undersökning att vi har kunskap om hur intervjuer, 
respektive enkätundersökningar bör vara utformade. Därför har vi valt att presentera intervju- 
samt enkätmetodik i bakgrunden. Patel och Davidson (1995) skrev att både intervjuer och 
enkäter är frågebaserade sätt att samla information. Trots att metoderna har en del gemensamt 
finns det saker som skiljer dem åt avsevärt. En intervju är i allmänhet personlig då en person 
ställer frågor till en annan. En enkät består ofta av ett frågeformulär som besvaras anonymt.  
 
 
Kvalitativt eller kvantitativt arbete 

Trost (1993) har betonat att man vid arbete med till exempel ett forskningsprojekt måste 
bestämma sig för huruvida man skall göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Är 
man intresserad av att undersöka hur många procent av en grupp människor som tycker på ett 
visst sätt så är arbetet kvantitativt. Undersöker man istället varför människor tycker på detta 
sätt så är arbetet kvalitativt. ”Något förenklat: om frågeställningen gäller hur ofta, hur många 
eller hur vanligt så skall man göra en kvantitativ studie Om frågeställningen däremot gäller att 
först eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (s. 13). Trost pekade på att 
det inte är så lätt i dagens kvantitetsstyrda samhälle att undvika kvantitativa studier. 
”Dessutom anses inte sällan kvalitativa studier vara mindre värda än kvantitativa; kvantitet är 
liksom finare och bättre än kvalitet i dessa sammanhang” (s. 8). 
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Standardisering och strukturering 

Patel och Davidson (1995) menade att det finns två saker som bör beaktas vid 
informationssökning. Detta är grad av standardisering och grad av strukturering:  
 
Grad av standardisering: I vilken utsträckning är frågorna och frågesituationen densamma för 
samtliga intervjuade? Hur mycket ansvar får den person som utför intervjun vad gäller 
frågornas utformning och ordning? I en intervju med låg grad av standardisering formuleras 
frågorna allt eftersom intervjun fortlöper, hänsyn tas till den intervjuades språkbruk och 
frågorna ställs i den ordning som anses lämpligt i den specifika situationen. Med andra ord 
vid låg grad av standardisering ges stora möjligheter till variation. Vid helt standardiserade 
intervjuer ställs samma frågor i samma ordning till varje intervjuperson. 
  
Grad av strukturering: ”I vilken utsträckning är frågorna fria för intervjupersonen att tolka 
fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter?” (s. 60-61). Då en intervju är 
helt strukturerad lämnas litet utrymme för den intervjuade att svara inom, det finns ett antal 
givna svarsalternativ. En ostrukturerad intervju lämnar fritt utrymme för intervjupersonen att 
svara på frågorna genom öppna svarsalternativ.  
 
Utformning av enkäter/intervjuer 

Vid intervjuer och enkätundersökningar är det viktigt att den som blir intervjuad känner sig 
trygg och accepterad. Den undersökande parten är beroende av de svarandes villighet att svara 
på frågor, de måste motivera undersökningspersonerna att svara på frågorna. Patel och 
Davidson menade att den som skall göra en undersökning bör börja med att förklara syftet 
med intervjun eller enkäten, förklara för den tilltänkta svarspersonen att de genom att svara på 
frågorna kan hjälpa dem att komma till ett resultat. Det är även av största vikt att klargöra 
huruvida undersökningen är anonym/konfidentiell eller inte.   
 
Frågornas formulering 

Både intervjuer och enkätundersökningar bör inledas med neutrala frågor, som till exempel 
namn och ålder. De bör även avslutas med neutrala frågor som ger utrymme för frågor och 
tillägg av sådant som intervjupersonen vill tillägga. Mellan inledning och avslutning kommer 
de egentliga frågorna. Vid intervjuer kan den så kallade tratt-tekniken användas. Den innebär 
att intervjun inleds med stora öppna frågor och sedan gå över till de mindre, mer specifika 
frågorna. Ett annat sätt som går att använda är omvänd tratt-teknik. Vilket innebär att man 
börjar med specifika frågor och avslutar med övergripande frågor. 
 
När det gäller frågornas formulering bör man undvika 
 

• Långa frågor. 
• Ledande frågor. 
• Negationer. 
• Dubbelfrågor av typen: Brukar Ni stanna hemma på Er semester eller brukar Ni åka utomlands? 
• Förutsättande frågor. Har Ni slutat dricka alkohol? 
• ”varför” –frågan: Vid öppna svar kan den leda till kategoriseringsproblem och därmed förlust i 

information. Varför frågan är dock bra som uppföljningsfråga (s. 65-66). 
 
Vid formuleringen av frågor bör det språk som används beaktas. Den som skall svara på 
frågorna måste förstå frågorna på rätt sätt. Därför bör följande undvikas: 
 

• Svåra och främmande ord: använd i stället ”vanliga” ord som de flesta individer kan tänkas känna till. 
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• Fackuttryck: håller Du på med ett visst område har Du ganska snart lagt Dig till med ett antal 
fackuttryck. 

• Värdeladdade ord och uttryck där Din egen uppfattning kommer fram: ”havets arbetare” – ”sjömän” – 
”sjöbusar”. 

• Oklara och tvetydiga ord och uttryck: t.ex. lyssna på radio, läsa litteratur. 
• Oklara frekvensord: t.ex. ibland, ofta, regelbundet, endast, brukar (s. 66). 

 
I det föreliggande arbetet avsåg vi att arbeta efter de arbetssätt som beskrivs ovan. Vi ämnade 
utföra kvalitativa enkätundersökningar samt intervjuer.  
 
 
Begreppsdefinitioner  

 
Vår undersökning har gått ut på att söka utröna huruvida ett temaarbete om mobbning kan 
leda till ökad medvetenhet om och förståelse för mobbning. Eftersom begreppen förståelse, 
medvetenhet samt triangulering nämns i arbetet, vill vi här enligt nedan utreda vad dessa 
begrepp står för samt vad de har haft för betydelse för vårt arbete.  
 
 
Förståelse 

I Pedagogisk Uppslagsbok (1996) förklarades begreppet förståelse enligt följande:  
 
Definieras inom filosofin som en tolkning av något meningsfullt. En filosofisk tvist gäller frågan om 
det finns en skillnad mellan förståelse och förklaring. Mänskliga ord, handlingar, och institutioner 
antas ofta vara meningsbärande och möjliga att förstå, medan naturvetenskapliga fenomen endast 
kan förklaras (s. 205). 

 
Medvetenhet 

Samma uppslagsbok förklarade begreppet medvetenhet som: 
 

… den svårbeskrivbara process som innebär att människor och andra varelser upplever den yttre 
och inre verkligheten. Medvetandet är det som upplevs ”just nu” och kan bestå av komplexa 
sinnesintryck, perception, tankar, fantasier, känslor, drömmar. (s. 398) 

 
För att knyta an begreppen medvetenhet och förståelse till vårt examensarbete var detta, enligt 
Olweus (1994) två viktiga förutsättningar för att vuxna och barn tillsammans skall kunna gå 
in för att förändra en mobbningssituation. Olweus (1986) framhöll att en ökad medvetenhet, 
förståelse och kunskap om problematiken är av central betydelse för att uppnå goda resultat. 
 
Triangulering 

I Pedagogisk Uppslagsbok (1996) förklarades begreppet som ett tillvägagångssätt vid 
forskning. Med det avses att öka tillförlitligheten i en undersökning genom att använda sig av 
flera olika undersökningsmetoder eller olika informationskällor vid studiet av det som skall 
kontrolleras. Vår avsikt var att undersöka ett fenomen med fler av varandra oberoende 
metoder, för att på så sätt få en säkrare kunskap om det vi undersökte. I boken framkom även 
att det existerar ett problem i detta sammanhang. Det består av att olika metoder ofta fångar 
upp olika aspekter av det som undersöks, varför det ofta kan diskuteras om huruvida det ger 
säkrare kunskap om fenomenet i fråga. Metoden gav oss däremot en möjlighet till en mer 
nyanserad eller allsidig bild av fenomenet.  
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Syfte 
 
 
Kan temaarbete om mobbning leda till ökad medvetenhet om och förståelse för mobbning. 
 
 
Metod 
 
 
Vi genomförde vår undersökning på två skolor i Luleå Kommun, varav den ena var en mindre 
skola i en by utanför Luleå. Den andra skolan var centralt belägen och med ett relativt stort 
elevantal. Med vårt utvecklingsarbete avsåg vi att undersöka huruvida ett temaarbete om 
mobbning kunde öka elevers medvetenhet om och förståelse för mobbning. De metoder vi 
använde oss av för att mäta effekterna av denna undersökning var enkäter och intervjuer. 
Genom att använda oss av flera undersökningsmetoder avsåg vi att öka tillförlitligheten i vår 
undersökning, så kallad triangulering. Vår avsikt var att undersöka samma fenomen med flera 
av varandra oberoende metoder, detta för att på så sätt få en säkrare kunskap om det vi ville 
undersöka. Triangulering beskrivs utförligt under rubriken begreppsdefinitioner. Dessa 
metoder beskrivs utförligt i resultat och bilagor. Uppgifter från respektive mätmetod samt en 
sammanfattning av resultaten presenteras under rubriken resultat. I vårt övriga arbete ingick 
högläsning, filmvisning samt rollspel med efterföljande diskussioner. Varje 
diskussionstillfälle redovisades skriftligt av eleverna. Eleverna fick även utföra en övning som 
kallas Positiva påsen. Detta redovisas utförligt under rubriken genomförande. För att mäta en 
eventuell ökad grad av medvetenhet om och förståelse för mobbning genomförde vi två 
enkätundersökningar, en före arbetet påbörjades samt en i arbetets avslutande fas, detta för att 
sedan jämföra resultaten.  
 
 
Försöksgrupper 
 
I vår undersökning deltog sammanlagt 41 elever. Undersökningsgrupp 1 var en klass från år 
sex, bestående av 15 elever, 7 pojkar och 8 flickor. Undersökningsgrupp 2, bestod av en klass 
från år sju med 26 elever, 15 pojkar och 11 flickor.   
 
 
Bortfall 
 
Bortfall - Klass 1 
 
Tillfälle 1 Enkät 1    Bortfall 0 
Tillfälle 2 Högläsning   Bortfall 0 
Tillfälle 3 Film   Bortfall 1  
Tillfälle 4 Positiva påsen  Bortfall 0 
Tillfälle 5 Rollspel   Bortfall 3 
Tillfälle 6 Enkät 2   Bortfall 0  
Tillfälle 7 Intervju   Bortfall 0 
Tillfälle 8 Utvärdering   Bortfall 1 
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Bortfall - Klass 2  
 
Tillfälle 1 Enkät 1  Bortfall 2 
Tillfälle 2 Högläsning   Bortfall 0 
Tillfälle 3 Film   Bortfall 0 
Tillfälle 4 Positiva påsen  Bortfall 3 
Tillfälle 5 Rollspel   Bortfall 0 
Tillfälle 6 Enkät 2   Bortfall 0  
Tillfälle 7 Intervju   Bortfall 0 
Tillfälle 8 Utvärdering   Bortfall 0 
 
 
Material 
 
Det material vi har använt under försöksperioden har varit ett föräldrabrev (bilaga2) enkätmall 
(bilaga 3 och 4), intervjufrågor (bilaga 5), utvärdering (bilaga 6), del av en roman, en film, 
godispåsar samt skrivmaterial. Se vidare under rubriken genomförande i klassen. 
 
 
Tidsplan 
 
Hösten 2001 
Termin 7 
Oktober 2001 lämnas PM in för bedömning och vetenskaplig handledare utses. 
 
Våren 2002 
Termin 8 
Arbete av teoridel påbörjas, lämnas in till handledare för bedömning. 
 
Hösten 2002 
Termin 9 
Utskick av brev till föräldrarna innan praktikperioden börjar (bilaga 2). 
Under veckorna 41-47 genomförs temaarbete i praktikklasserna. 
Efter praktiken sammanställs rapporten och slutseminarium hålls vecka 50, 2002. 
 
 
Genomförande i klassen 
 
Innan vår praktik påbörjades besökte vi våra handledare på respektive skolor där vi 
presenterade vår kommande undersökning. Vi skickade ett brev (bilaga 2) till de berörda 
elevernas föräldrar där vi presenterade oss, vår utbildning och avsikten med vårt 
examensarbete.    
 
Den första tiden på respektive skola ägnade vi oss åt att lära känna eleverna samt att förbereda 
det kommande arbetet. Vid det första lektionstillfället introducerade vi vårt arbete med en 
enkät (bilaga 3) för att vi ville ta reda på elevernas föreställningar om vad mobbning är, vad 
som kännetecknar en mobbare samt grupptryckets inverkan i mobbningsproblematiken. 
Enkäten bestod av öppna frågor eftersom svaren då blir mer individuella och får en större 
konkretion. Detta gav oss dessutom möjligheten att citera elevernas svar. Resultatet av 
undersökningen sammanfattas i bilaga 7.   
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Att läsa ett stycke ur Johanna Nilssons (1996) roman Hon går genom tavlan ut ur bilden (s. 
101-109) var det andra steget i vår undersökning. Till detta hörde även en så kallad 
brainstorm, där eleverna gruppvis diskuterade sina upplevelser, tankar och känslor av det lästa 
stycket. Eleverna redovisade sina diskussioner skriftligt (Bilaga8). 
 
Lektionstillfället som följde visade vi filmen Anna – en film om mobbning. Även denna gång 
delades klassen in i grupper för att diskutera filmens innehåll samt skriva ner sina reflektioner 
(Bilaga 9). Under det fjärde lektionstillfället använde vi oss av en övning som vi kallade 
Positiva påsen, inspirationen till denna övning fick vi från Lagerman och Stenman (1998). 
Övningen går ut på att eleverna skall skriva något positivt om alla klasskamrater. Vi samlade 
in det färdigskrivna materialet, sorterade samt kontrollerade detta innan vi lade ner det i 
godispåsar och delade ut dem till eleverna (Bilaga 10).  
 
Nästa steg i vår undersökning gavs eleverna i uppgift att gruppvis framföra rollspel med 
anknytning till ämnet mobbning. Innehållet i rollspelen fick grupperna själva arbeta fram och 
vi uppmanande även eleverna att kort skriva ner ett manus. Avslutningsvis diskuterade vi med 
eleverna om hur de upplevt det att delta i rollspelen samt hur det vara att vara åskådare (bilaga 
11).  
 
Den sista delen i vårt temaarbete bestod av en ny enkätundersökning (bilaga 4) för att se om 
vårt arbete förändrat elevernas tidigare attityd och medvetenhet i ämnet. Resultatet av 
undersökningen sammanfattas i bilaga 7. Vi genomförde även en intervju med en grupp 
bestående av fyra slumpvis utvalda elever i varje klass (bilaga 5). Med dessa intervjuer ville 
vi undersöka om vi kunde utröna eventuella funderingar som ej framkommit i enkäterna, en 
sammanställning av svaren på intervjufrågorna finns i bilaga 12. Avslutningsvis fick eleverna 
svara på en utvärdering av vårt temaarbete (bilaga 6), resultatet av denna återges i bilaga 13.  
 
 
Efterarbete 
 
Vecka 48-49 2002  
Vi färdigställde vårt arbete. 
 
Vecka 50 2002  
Slutseminarium och opposition 
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Resultat 
 
 
Vi kommer att redovisa våra resultat dels utifrån de enkätsvar vi fått vid de två mättillfällena, 
dels utifrån de lektionstillfällen då vi arbetat med vårt tema samt utifrån de genomförda 
intervjuerna. Enkätsvaren kommer under denna rubrik att redovisas i stora drag. Här redovisas 
svaren med respektive fråga i respektive klass från mättillfälle 1 och 2 samt de likheter och 
skillnader som framkommit. I bilaga 7 återfinns sammanställningar i punktform som utförligt 
visar elevernas svar. Många av eleverna uppgav flera svarsalternativ vid varje fråga, detta har 
fört med sig att antalet svar inte överensstämmer med antalet elever. De enskilda svaren på 
respektive fråga har i bilagan rangordnats efter frekvens. Lektionstillfällena redovisas för 
respektive klass med syfte att sedan jämföra dessa resultat.  
 
 
Lektionstillfälle 1 och 6 – Enkäter 
 
Klass 1 
 
1. Vad betyder ordet mobbning för dig? 
 
Mättillfälle 1 
De flesta elever svarade att det är när man retas, är dum, eller blir utfryst.  
 
Mättillfälle 2 
Många elever har svarat att mobbning för dem är när en person blir trakasserad och retad. 
 
Likheter/Skillnader 
Ingen nämnvärd skillnad, eleverna uppger liknande svar. Däremot är det fler elever som 
använder sig av ordet trakassera.  
 
2. Anser du att det finns olika sätt att utföra mobbning på? Vilka i så fall? 
 
Mättillfälle 1 
Majoriteten av eleverna anser att det finns olika sätt att utföra mobbning på. Som exempel 
anges att retas och vara dum, kommentera utseende, frysa ut och prata bakom ryggen. 
 
Mättillfälle 2 
Majoriteten svarar fortfarande att man kan utföra mobbning på olika sätt, både psykiskt och 
fysiskt. 
 
Likheter/Skillnader 
Majoriteten av eleverna svarar vid de båda tillfällena att man kan mobba på olika sätt. Vid 
mättillfälle 2 använder sig eleverna av begrepp som psykisk och fysisk mobbning.  
 
3. Vad anser du vara de karaktärsdrag som kännetecknar en mobbare? 
 
Mättillfälle 1 
Eleverna anger ett flertal svarsalternativ, exempel på dessa är att de är nervösa, de tror sig 
vara tuffa, de har inga riktiga kompisar, de har det jobbigt hemma, de har en dålig skolgång 
samt att det inte är något som syns.  
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Mättillfälle 2 
Eleverna anger mobbares svåra hemförhållanden samt att de är avundsjuka. Antalet elever 
som inte lämnat något svar är större vid detta tillfälle.  
 
Likheter/Skillnader 
Vid det andra mättillfället framkommer att fler elever anser att det beror på att mobbaren har 
det svårt hemma, att det finns något bakomliggande när det gäller mobbarens attityd. Vid det 
första mättillfället nämns inte avundsjuka däremot framkommer detta vid mättillfälle 2.   
 
4. Har du någon gång sett tecken på att en person har blivit mobbad? I så fall hur 
märkte du det? 
 
Mättillfälle 1 
En enda elev säger sig ha sett tecken på mobbning på grund av att den har mobbat någon 
själv. Tio elever uppgav inget svar. 
 
Mättillfälle 2 
Under detta mättillfälle kom det fram att sex elever sett tecken på mobbning och att de hade 
kännedom om att en person var utsatt. 
 
Likheter/Skillnader 
Andelen elever som sett tecken på mobbning har ökat och det är enbart en elev som inte ger 
något svar vid det andra mättillfället.  
 
5.  Hur tror du att det känns att bli mobbad 
 
Mättillfälle 1 
Eleverna använder svarsalternativ som till exempel: inte bra, inte kul, hemskt, trist/jobbigt 
och förjävligt. 
 
Mättillfälle 2 
Det mest gemensamma svaret är att det måste kännas hemskt.  
 
Likheter/Skillnader 
Vid mättillfälle 2 är det fler elever som uppger att det måste vara hemskt att bli mobbad. Även 
uttrycket förjävligt används här med högre frekvens. 
      
6. Vad tror du att mobbning beror på? 
 
Mättillfälle 1 
Avundsjuka, osäkerhet, att vara ny i klassen samt att mobbarna är rädda är några av de 
svarsalternativ som anges. 
 
Mättillfälle 2 
Återigen anges avundsjuka som en eventuell bakomliggande orsak. Här anges av fler elever 
att det kan bero på att en elev är ny i klassen.  
 
Likheter/Skillnader 
Både vad gäller avundsjuka samt att vara ny i klassen används i högre frekvens vid 
mättillfälle 2. I övrigt ser svarsalternativen relativt lika ut.  
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7. Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan 
påverka mobbning?  
 
Mättillfälle 1 
De svar som framkom var att man är flera mot en, att man gör som alla andra samt att man 
påverkas att göra saker man inte vill. Endast en elev tror att grupptryck är av betydelse i 
mobbningssituationer.  
 
Mättillfälle 2 
Här framkommer att åtta elever anser att grupptryck medför att man påverkas att göra saker 
som man inte vill.  
 
Likheter/Skillnader 
Andelen elever som uppger att grupptryck är då man gör saker man inte vill har ökat med sju 
elever vid mättillfälle 2.  
 
 
Klass 2 
 
1. Vad betyder ordet mobbning för dig? 
 
Mättillfälle 1 
Det mest gemensamma svaret var att mobbning är då någon blir utfryst, retad, slagen eller när 
någon är elak mot någon annan.  
 
Mättillfälle 2 
De flesta svarar fortfarande att mobbning är när någon blir utfryst, retad och slagen. Det 
framkommer även att mobbning är något som förekommer under en längre tid samt att det är 
flera personer som går ihop mot en. 
 
Likheter/Skillnader 
Eleverna har vid mättillfälle 2 fler och mer konkreta svarsalternativ. Andelen elever som 
anger att mobbning ofta handlar om att flera går ihop mot en är större samt att det vid 
mättillfälle 2 framkommer att mobbning är något som förekommer under en längre tid. 
 

2. Anser du att det finns olika sätt att utföra mobbning på? Vilka i så fall? 
 
Mättillfälle 1 
Majoriteten av eleverna anser att det finns olika sätt att utföra mobbning på. En övervägande 
del av klassen svarar att både psykisk samt fysisk mobbning kan förekomma, i form av 
utfrysning och slag.  
 
Mättillfälle 2 
Majoriteten av eleverna anser fortfarande att det finns olika sätt att utföra mobbning på. Större 
delen av klassen svarar återigen att fysisk och psykisk mobbning förekommer. Även vid detta 
svarstillfälle påtalas att mobbning är något som sker gång på gång, inte enbart vid ett tillfälle.   
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Likheter/Skillnader 
Majoriteten av eleverna har en medvetenhet om att det finns olika sätt att mobba på. Vid 
mättillfälle 2 har antalet angivna alternativ ökat nämnvärt.  
 

3. Vad anser du vara de karaktärsdrag som kännetecknar en mobbare? 
 
Mättillfälle 1 
Här finns många olika svar från eleverna i klassen, dessa handlar till stor del om att mobbare 
har en dålig självkänsla, försöker vara tuffa samt att de är rädda för att själv bli mobbade och 
måste hävda sig.   
 
Mättillfälle 2 
Här har antalet svarsalternativ ökat markant. Eleverna anger svarsalternativ som att mobbare 
försöker vara coola, tuffa. Eleverna svarar även att mobbbare kan ha dåliga föräldrar eller att 
det finns andra orsaker till att de mobbar.  
 
Likheter/Skillnader 
Fler aspekter och fler svarsalternativ är givna vid mättillfälle 2. Eleverna använder sig av fler 
och mer specifika begrepp för att beskriva de olika karaktärsdragen.   
 

4. Har du någon gång sett tecken på att en person har blivit mobbad? I så fall hur 
märkte du det? 
 
Mättillfälle 1 
På frågan om någon sett tecken på att någon blivit mobbad svarar majoriteten nej. Övriga som 
svarat ja, eller visade osäkerhet ger exempel på ett flertal tecken som kan tyda på att 
mobbning förekommer. Dessa var bland annat att en person blev knuffad, gavs öknamn eller 
var ensam. 
 
Mättillfälle 2 
Majoriteten svarar fortfarande nej, andelen angivna tecken på mobbning har minskat.  
 
Likheter/Skillnader 
Majoriteten av eleverna svarar vid båda tillfällena att de inte sett tecken på att en person blivit 
mobbad. Vid mättillfälle 2 lämnas färre antal tecken på hur de sett någon bli mobbad.  
 

5. Hur tror du att det känns att bli mobbad? 
 
Mättillfälle 1 
Här finns några gemensamma svar till exempel att det känns dåligt, jobbigt och förjävligt.  
 
Mättillfälle 2 
Samma gemensamma svar återfinns här. Däremot påtalar några elever att känslan att inte vara 
värd något i sammanhanget kan finnas. Några elever påtalar att man förmodligen aldrig skulle 
vilja gå till skolan under sådana omständigheter samt att man skulle känna oro. 
 
Likheter/Skillnader 
Eleverna påvisar vid båda mättillfällena att det finns djupa underliggande känslor förknippade 
med mobbning. Vid mättillfälle 2 har dock svarsalternativen blivit mer specifika.  
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6. Vad tror du att mobbning beror på? 
 
Mättillfälle 1 
Ett flertal elever tror att det beror på osäkerhet och dålig självkänsla hos den som mobbar. 
Avundsjuka, att man är konstig eller att man vill vara tuff är andra alternativ som kommer 
fram.  
 
Mättillfälle 2 
Här framkommer att mobbaren själv är rädd för att bli utsatt, avundsjuka samt att någon anses 
vara annorlunda.  
 
Likheter/Skillnader 
I andra mättillfället visade det sig att fler elever tror att mobbning kan bero på mobbarens 
egen rädsla för att själv bli mobbad. Att mobbaren vill ha respekt är något som endast 
framkommer vid mättillfälle 2. Vidare framkommer här att slumpen kan avgöra vem som blir 
mobbad. 
 

7. Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan 
påverka mobbning? 
 
Mättillfälle 1 
Ett flertal elever i klassen anser att grupptryck har en stor betydelse och påverkan när det 
gäller mobbning. Några elever lämnade inget svar på frågan och andra svarade att de inte vet. 
På endast ett fåtal enkäter lämnades svar på vilken betydelse man lade in i ordet grupptryck, 
här framkom att det är rädda personer som inte står för vad de vill samt att grupptryck gör att 
man gör som alla andra. 
 
Mättillfälle 2 
Andelen elever som tror att grupptryck har betydelse vid mobbning har ökat. Fler elever 
lämnar svar på olika betydelser som de lägger in i ordet grupptryck. Några elever anser att det 
kan vara svårt att stå emot om alla gör samma sak.  
 
Likheter/Skillnader  
Vid mättillfälle 2 har eleverna angett fler betydelser för vad grupptryck står för, här 
framkommer att grupptryck kan bidra till att mobbaren blir stärkt i sin roll. 
 
 
Lektionstillfälle 2: Högläsning 
 
Klass 1 

I klass 1 ansåg eleverna att hela klassen var dum mot Katarina, vidare framkom att Hanna 
ansågs vara rädd för att säga något åt de andra på grund av att hon inte ville bli mobbad själv. 
Karin ansågs vara för tuff för att vara med Hanna, därför var hon med de häftiga tjejerna. 
Klassen skriver också att de inte kan förstå hur någon kunde agera så. Det påpekas att deras 
lärare är dålig samt att denne blundar för verkligheten. Vidare lyfter eleverna fram den dåliga 
sammanhållningen i klassen.  
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Klass 2 

I klass 2 väcktes många olika känslor. Här ansåg man att det man utförde mot Katarina var 
fruktansvärt och det förstår inte hur mobbarna egentligen tänkte. De försökte sätta sig in i hur 
hon kände. Eleverna ansåg att det var många som mobbades, fast på olika sätt. Avslutningsvis 
ansåg de att det givits en bra beskrivning av hur verklig mobbning förhåller sig samt hur 
hemsk den kan vara. 
 
Resultat från detta lektionstillfälle återfinns i bilaga 8. 
 
 
Lektionstillfälle 3: Anna – en film om mobbning  
 
Klass 1 

I klass 1 ansåg man inte att Anna var annorlunda. Eleverna uppfattade det som att mobbaren 
ville hämnas på någon och att de var avundsjuka på Anna. Vidare framkom att de uppfattade 
en skillnad mellan killar och tjejers sätt att mobba. Eleverna tyckte att Annas klasskamrater 
var väldigt elaka mot Anna. 
 
Klass 2 

I klass 2 ansåg man även att de som mobbade Anna var elaka. De påpekade hur fruktansvärt 
det är med mobbning samt att mobbning inte leder till någonting. Klassen ansåg att Anna 
skulle ha gett igen. Eleverna uppfattade lärarna som blinda. Teorier fanns hos eleverna om att 
mobbningen berodde på att Anna var duktig och ambitiös i skolan. Eleverna ansåg det vara en 
tragedi.  
 
Resultat från detta lektionstillfälle återfinns i bilaga 9. 
 
 
Lektionstillfälle 4: Positiva påsen 
 
Klass 1 

I klass 1 uppgav eleverna olika egenskaper hos varandra. Dessa var bland andra: bra på att 
utöva olika sporter, smart, omtänksam, givmild, bäst, snygg, duktig i olika skolämnen, 
hjälpsam och snäll.  
 
Klass 2 

I klass 2 uppgavs egenskaper som att vara duktig i idrott, snäll, rolig, bra på motorer, duktig i 
skolan, grym på grafitti, schyst som fan, generös, omtänksam och spontan. 
 
Resultat från detta lektionstillfälle återfinns i bilaga 10. 
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Lektionstillfälle 5: Rollspel 
 
Klass 1  

Syftet med rollspel ett var att visa hur en mobbad elevs situation kan se ut samt hur allt det 
negativa kan förändras till något positivt. Detta byggs upp genom att man framställer en 
situation där en elev är mobbad på grund av att denne bär glasögon. Rollspelet avslutas med 
att den resterande klassen bär glasögon, dock inte den mobbade. I rollspelet blev resultatet att 
den mobbade inte längre blev mobbad. Även i rollspel två var syftet att försöka påvisa hur en 
mobbningssituation kan se ut. Man beskriver hur den mobbade söker hjälp hos läraren samt 
hur de som mobbar nekar till anklagelserna. Metoden som används är att den mobbade själv 
säger ifrån och på så vis avslutar mobbningen. Detta resulterar i att den mobbade får nya 
vänner. 
 
Klass 2 

Det första rollspelet hade som syfte att visa hur en mobbningssituation kan se ut. Metoden är 
enkelt upplagd, den mobbade blir attackerad, blir rädd och springer sin väg. Huvudresultatet i 
rollspelet visar inte på någon lösning på problemet, istället används flykt som tillfällig 
lösning. Syftet i rollspel två är även här att påvisa hur en mobbningssituation kan se ut. Som 
metod har man valt att relativt ingående påvisa vad den mobbade utsätts för, detta medan en 
annan flicka i klassen blir vittne till vad som sker. I slutet av rollspelet går hon emellan den 
mobbade och mobbarna för att hjälpa den utsatte. Huvudresultatet blir inte något positivt, 
istället för att hjälpa och stoppa mobbningen blir även denna flicka utsatt. Syftet i rollspel tre 
är att påvisa en mobbningssituation. Här påvisas flera olika orsaker till att eleven mobbas, 
man har även valt ett annorlunda namn till den utsatte. Rollspelet leder inte till något annat 
huvudresultat än att eleven fortfarande är mobbad. Det fjärde rollspelet har som syfte att visa 
hur en mobbad på en gång söker hjälp och huvudresultatet är att denne själv attackerar 
mobbarna och på så sätt får slut på trakasserierna. I det femte och sista rollspelet är syftet 
även här att visa hur en mobbads situation kan se ut. Som metod har man valt att relativt 
ingående beskriva våldet som förekommer. Huvudresultatet är att mobbningssituationen inte 
förändras, utan rollspelet slutar med att problematiken kvarstår. 
 
Resultat från detta lektionstillfälle återfinns i bilaga 11. 
 
 
Lektionstillfälle 7: Intervju 
 
Klass 1 

Det ges uttryck för att mobbning är något som utförs av flera personer under en längre tid. 
Vidare framkommer att ensamhet till exempel kan bidra till att en människa mobbar. Under 
intervjun påtalar tre av eleverna att en gemensam kamrat till dem har varit utfryst. Dåliga 
hemförhållanden samt att man har det svårt i skolan nämns som orsaker till mobbning. Det 
påvisas att grupptryck kan medföra att elever känner sig tvingade att göra saker som de inte 
vill.  
 
Klass 2 

I intervjun framkommer inga större skillnader från enkätsvaren. Eleverna påtalar att de har 
svårigheter att förstå vad ordet karaktärsdrag betyder. Tre av eleverna säger sig ha märkt att 
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en elev blivit mobbad. Vid frågan om vad de trodde mobbning beror på var det bara en elev 
som uttalade sig. Alla i gruppen ansåg att grupptryck påverkar mobbning.  
 
Resultat från detta lektionstillfälle återfinns i bilaga 12. 
 
 
Lektionstillfälle 8: Utvärdering 
 
Klass 1 

Hälften av eleverna uppgav att arbetet med mobbning hade varit bra, man ansåg sig haft roligt 
under arbetet. Merparten av eleverna anser inte att vi hade kunnat arbeta på något annat sätt 
för att öka deras medvetenhet om och förståelse för mobbning. Endast en elev svarade att vi 
hade kunnat göra det annorlunda dock ges inga förslag på hur detta skulle kunna genomföras. 
Ungefär hälften av eleverna anser sig ha fått en ökad medvetenhet för problematiken. Alla i 
klassen anser att arbetet med mobbning är viktigt, hälften av dessa anser att det är mycket 
viktigt.  
 
Klass 2  

Majoriteten ansåg att arbetsmetoden varit bra. Det framkommer att de tyckt att det varit roligt, 
kul och intressant. En elev anger att det har varit lärorikt. 16 svarar nej på frågan om vi hade 
kunnat göra på något annat sätt för att öka deras medvetenhet och förståelse. Fyra stycken 
uppger motsatsen. Exempel på förslag till andra sätt att arbeta på handlade om att låta gamla 
mobbningsoffer komma till skolan och berätta samt att se en annan film, man ansåg att filmen 
vi sett inte var verklig. Fem elever anser sig ha lärt sig mer om mobbning nu, fyra elever 
uppger att de anser sig vara mer medvetna om problemet. Alla elever utom en anser att arbetet 
med mobbning i skolan är viktigt. Av dessa uppger 15 stycken att det är mycket viktigt.  
 
Resultat från detta lektionstillfälle återfinns i bilaga 13. 
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Diskussion 
 
 
Vårt examensarbete gick ut på att se om vi med hjälp av ett temaarbete kunde öka elevernas 
medvetenhet om och förståelse för mobbning. Under sex veckor av vår avslutande 
arbetsplatsförlagda praktik hade vi ett lektionstillfälle per vecka till förfogande för vårt arbete.  
 
 
Validitet och tillförlitlighet  
 
Vi har funderat huruvida våra enkätfrågor, diskussioner samt övriga övningar är relevanta för 
vårt syfte att öka elevernas medvetenhet om och förståelse för mobbning. Vi anser att vi har 
erhållit den inblick vi önskat genom detta arbete och finner vårt val av metoder relevanta. Vi 
anser att tillförlitligheten i våra mätmetoder är godtagbara. Vi har kunnat se skillnader i 
enkätsvaren vid de olika mättillfällena. Dock har ett fåtal svar som inte stämmer överens med 
frågorna kunnat iakttas. Detta kan ha sin orsak i att vi inte varit tydliga nog eller att innehållet 
i våra övningar inte nått fram, vilket i sin tur kan ha berott på att eleverna inte varit mottagliga 
eller haft en dålig dag. Enkätsvaren kan eventuellt ha påverkats av vårt sätt att i några av 
frågorna ställa så kallade dubbla frågor (följdfrågor) som kan ha försvårat elevernas möjlighet 
att svara. Ett ordval som vi funnit att eleverna haft svårt att förstå var ordet karaktärsdrag i 
frågan om vilka karaktärsdrag de anser att en mobbare har. I efterhand inser vi att detta ord 
borde ha bytts ut mot ett annat som var lättare för eleverna att förstå, de uppvisade en 
osäkerhet kring ordets betydelse trots upprepade förklaringsförsök. Gruppdiskussionerna ser 
vi som förutsättning för att få något resultat i ett temaarbete rörande mobbning. Enstaka 
bortfall av medverkande elever förekom vid lektionstillfällena. Men dessa anser vi vara 
obetydliga för resultatet, eftersom det endast handlar om ett fåtal tillfällen, se under rubriken 
genomförande. Eventuellt kan tillförlitligheten i vår undersökning ha påverkats negativt av 
den korta tidsperiod vi hade till förfogande för att genomföra undersökningen.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Den lärarkandidat som genomförde undersökningen i klass 1, var redan bekant med eleverna i 
klassen. Tack vare detta genomfördes här temaarbetet på ett smidigt sätt, medan eleverna i 
klass 2 inte visade samma förtroende för lärarkandidaterna. Detta medförde att prövningarna 
vid de olika undersökningstillfällena var relativt många. I denna klass var det emellanåt svårt 
att få eleverna att inse allvaret med undersökningen. Vid ett flertal tillfällen poängterades att 
de med sina svar hjälpte oss i undersökningen och de uppmanades att svara uppriktigt på 
frågorna. Under de flesta undersökningstillfällen var stämningen i klassrummet orolig under 
utförandet och eleverna upplevdes vara relativt okoncentrerade på uppgifterna. Det som i 
början uppfattades vara ett hopplöst arbete utvecklades dock genom att eleverna med tiden 
började använda sig av nya begrepp och reflektioner. De visade även att de tog sig an arbetet 
med större allvar.  
 
Arbetet inleddes med en enkätundersökning, detta för att vi ville ta reda på elevernas 
medvetenhet samt förståelse inför ämnet mobbning innan undersökningen påbörjades. Andra 
moment som följde var högläsning, filmvisning, övningen Positiva påsen, genomförande av 
rollspel samt intervjuer. För att resultatet av intervjuerna skulle bli så ofärgat som möjligt 
samplade vi fyra elever i vardera klass. När dessa sedan sammanställdes framkom att ingen 
ny information tillkommit. Slutmomentet i vår undersökning var även det en 
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enkätundersökning. Efter att ha utfört enkätundersökning 2 påvisades vissa skillnader i båda 
klasser. Eleverna använde sig vid detta tillfälle av ord och fraser som vi nämnt och lyft fram 
under arbetets gång. I klass 2 upplevdes de svar som angavs vid mättillfälle 2 dessutom vara 
mer beskrivande och personligt utformade. Deras reflektioner runt problematiken visar att de 
tänker på ett annat sätt när det gäller mobbning. I utvärderingen av temaarbetet delgav vidare 
några elever oss att de ansåg sig vara mer medvetna om problemet samt att de upplevde att de 
lärt sig mer om mobbning. Vid en jämförelse mellan de båda undersökningsklasserna anser vi 
oss kunna se ett något tydligare resultat i klass 2 än i klass 1. Anledningen till detta resultat 
anser vi kunna bero på att eleverna i klass 2 är ett år äldre än de i klass 1. Vidare var det i 
klass 2 två stycken lärarkandidater, vilket eventuellt kan ha bidragit till ett annat resultat. 
Dessutom hade eleverna i klass 2 under den första veckan en så kallad mobbningsdag, där de 
tillbringade en hel dag tillsammans med övriga år sju elever för en temadag om mobbning. Vi 
har en tanke om att detta kan ha påverkat elevernas uppfattning i ämnet.  
 
Vi kan av detta dra slutsatsen att vi med vårt arbete har startat en tankeprocess hos eleverna, 
även om det inte styrker en ökad medvetenhet eller förståelse hos dessa. Trots att denna 
eventuellt ökade medvetenhet kanske enbart uttrycks av några elever, anser vi detta vara en 
positiv utveckling. Vi har som tidigare nämnts, kunnat se en större skillnad i klass 2, detta 
gäller såväl enkätsvaren som övriga övningar. Vid utvärderingen som till största del bestod av 
positiva åsikter kan naturligtvis svarens uppriktighet ifrågasättas, vi har dock bett dem svara 
uppriktigt och vi förutsätter att de har svarat så uppriktigt de kunnat. Trots att vi med hjälp av 
våra enkätfrågor inte kan gradera elevernas medvetenhet om och förståelse för mobbning, 
valde vi medvetet att utföra en kvalitativ undersökning samt formulera frågorna som vi 
gjorde. Detta eftersom vi med en jämförelse från mättillfälle 1 och 2 kan utläsa eventuella 
likheter och skillnader. Eftersom vi har utfört vårt arbete med hjälp av dessa olika övningar 
samt olika arbetssätt - så kallad triangulering - anser vi att tillförlitligheten i vår undersökning 
har ökat i jämförelse med om vi enbart hade använt oss av ett fåtal övningsformer.    
 
 
Slutdiskussion 
 
När det gäller valet av ämne beror detta till stor del på att det är ett återkommande debattämne 
i media. Projekt har startats upp och i projektet Tillsammans uppges som mål att samla alla 
goda krafter som arbetar mot kränkande behandling. Olsson (1998) menar att vi måste göra 
vårt yttersta för att våra barn och ungdomar inte skall bli mobbade eller trakasserade. Vi ville 
att vårt temaarbete skulle bli ett bidrag i arbetet mot mobbning. För oss är förståelse och 
medvetenhet mer än teoretiska kunskaper, istället handlar det om en känsla för hur man 
förhåller sig till och möter sina medmänniskor. Eleverna hade förmodligen redan innan vårt 
arbete påbörjades, vissa kunskaper kring begreppet mobbning. Vi anser att elevers 
medvetenhet om och förståelse för mobbning ökar först när vi tar oss an arbetet med 
mobbning på ett personligare plan. Vi är dessutom av den åsikten att skolan skall arbeta aktivt 
för att motverka mobbning samt att värdegrunderna är viktiga att ständigt lyfta fram, arbeta 
med samt diskutera. Dessa diskussioner anser vi inte bara skall utspela sig mellan skolans 
elever och dess lärare, istället är det något som även bör innefatta samspelet mellan skolan 
och föräldrarna. Vi anser vidare att detta samspel utgör en viktig grund för en fungerande 
skola. På våra respektive praktikskolor har vi fått ta del av de handlingsplaner samt 
åtgärdsprogram som finns (bilaga 14), innehållet i dessa stämmer överens med det Olsson 
(1998) påpekar. Även i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) finner vi stöd för dessa 
åsikter. Både i Regler för målstyrning – Grundskolan (2000) samt i Lpo 94 nämns 
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medvetenhet som något viktigt att utveckla när det gäller att förstå och sätta sig in i andra 
människors livssituationer.  
 
Den så kallade Mobbningsdagen, som genomfördes i klass 2, var ett steg mot en ökad 
medvetenhet om samt förståelse för arbetet mot mobbning. Vi anser att när det gäller ett 
utvecklingsarbete likt vårt, med syftet att genom återkommande övningar och 
gruppdiskussioner öka elevers medvetenhet om och förståelse för mobbning, finns det inte 
bara ett sätt att arbeta på, istället anser vi att varje grupp bör behandlas som den unika 
sammanslagning den är. Detta medför att dessa grupper därför behöver få tillgång till de 
arbetssätt som passar just dem. Vidare anser vi att först när eleverna själva kan reflektera över 
mobbningens verkningar och bakomliggande orsaker, innebär detta att de bär på en större 
förståelse inför problematiken runt mobbning. Vår åsikt är att temaarbeten av detta slag bör 
vara upplagda över en längre tidsperiod med återkommande övningar, vilket medför att de 
tankar och funderingar som väcks hos eleverna ges möjlighet att mogna fram och bearbetas. 
Vi upplever att vårt arbete blev nog så intensivt, anledningen till detta är att det tar tid som ny 
lärarkandidat i ny klass att lära känna elever samt att vinna deras förtroende. Vi hade istället 
önskat vara mer flexibla, både när det gäller tid och planering. I litteraturen vi tagit del av hur 
man betonat vikten av kontinuitet i arbetet mot mobbning och även om vi upplevde det 
positivt att skola 2 anordnade en temadag för dess år 7 klasser, ställer vi oss skeptiska till 
detta i jämförelse med en kontinuitet.  
 
Under vår praktiktid uppfattade vi att kommunikationen mellan lärarna, om vad som hände 
samt vad man iakttagit under rasterna, fungerade väldigt bra. Här återfanns den 
kommunikation som är så viktig i arbetet mot mobbning. Detta finner vi stöd för hos Olweus 
(1986) som betonar att de vuxna bör ha en bra översikt över skolgården, samt att de som 
vistas här utväxlar information om vad som sker på rasterna. På båda praktikskolor fanns 
alltid vuxna närvarande under rasterna. Olweus påpekar även vikten av att skolan bör sträva 
efter att skapa en miljö som präglas av värme, engagemang och positivt intresse för eleverna.  
 
Höistad (1994) vidgar definitionerna av mobbning, som återfinns i bakgrunden, med tillägget 
att mobbning handlar om att en person blir systematiskt utsatt av en eller flera. Detta 
definitionsbegrepp återkommer bland våra enkätsvar. Höistad har även delat in begreppet i tre 
olika typer genom att skilja på psykisk, fysisk och verbal mobbning. I våra 
enkätundersökningar har eleverna gett många exempel på mobbning och dessa går i många 
fall att återknyta till den indelning av mobbning som Höistad gjort. Larsson (2000) menar att 
det finns olika typer av mobboffer, dessa beskrivs som det undergivna, det provocerande och 
det utfrysta offret. Precis som mobbaren framställs dessa kunna vara vem som helst, detta 
framkommer i de enkätsvar som eleverna delat med sig av i båda undersökningsklasserna. 
Både Staff (1997) och Olsson (1998) utgår från att se mobbning ur offrets synvinkel, de 
menar att man aldrig kan rangordna mobbning efter allvarlighetsgrad. Istället beskrivs hur 
minsta lilla handling som får en människa att må dåligt kan kopplas till mobbning. Detta var 
även något som lyftes fram i våra enkätundersökningar, vi fann att även eleverna är av den 
uppfattningen att mobbning är något som en människa mår väldigt dåligt av.  
 
Olsson (1998) återger en av de största undersökningar som Olweus gjort om mobbningens 
förekomst i Sverige. I forskningen framkommer bland annat att mobbning är lika vanligt i 
mindre klasser och skolor som i större, detta gäller även landsort och tätorter, då det framkom 
att mobbning här är lika vanligt förekommande. Vi anser detta vara en intressant aspekt med 
tanke på vårt val av undersökningsklasser samt skolornas geografiska placering. Eleverna ur 
båda undersökningsklasserna, trots skillnad i storlek på skola samt ur geografiskt läge 
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(byaskola – centralt belägen skola), framhöll att de hade noterat tecken på att mobbning 
förekom i deras omgivning.  
 
Vid en jämförelse av vårt resultat och Olssons sammanställning av Barnombudsmannens 
rapport framkommer det även i våra enkätsvar liknande saker som de Olsson lyft fram. 
Eleverna i vår undersökning verkar ha fått en djupare medvetenhet om de underliggande 
orsaker som i sin tur kan bidra till mobbning. Olsson påtalar att det inte finns några 
allenarådande karaktärsegenskaper som kännetecknar en mobbare och detta är något som 
även framkommit i elevernas enkätsvar, då det här återgavs många bidragande orsaker. 
Ytterligare en faktor som framkommit i våra resultat är att eleverna är av den uppfattning att 
den som mobbar har behov av att hävda sig samt utöva makt över andra människor, detta 
finner vi stöd för hos Staff (1997).  
 
Både Olsson (1998) och Staff (1997) delar samma uppfattning att för lite kärlek och omsorg, 
samt hur barnet blir behandlat i sin hemmiljö kan vara ytterligare bidragande orsaker till att 
mobbning uppstår. Även Olweus (1999) menar att för lite kärlek, omsorg och för mycket 
frihet kan bidra till att barnet utvecklar ett aggressivt beteendemönster vilket även återfinns 
hos Pikas (1998). Olweus menar vidare att mobbning kan ses som en social smitta där 
lättpåverkade barn många gånger deltar i mobbning utan någon större eftertänksamhet. I vår 
enkätunderökning ställdes frågor om uppfattning om och påverkan av grupptryck här 
bekräftar Olweus de svar som vi erhöll. Walls (1996) beskriver orsaken till mobbning som ett 
försvar i form av projektion på andra individer, enligt henne är denna projicering omedveten. 
Walls beskriver mobbning som ett sätt att lösa inre konflikter, detta är ett symptom på att 
barnet inte mår bra. Även detta har återfunnits i vår undersökning, då de elever som deltog, 
uppgav liknande orsaker som bidrog till mobbning. Roland (1983) är av uppfattning att den 
som mobbar är en självsäker och framfusig person. Vi anser att denna uppfattning skiljer sig 
gravt både från resultatet i vår undersökning samt de övriga källor vi tagit del av.  
 
Staff (1997) beskriver i sin modell – Mombus – hur man genom att bilda föräldragrupper kan 
påbörja arbetet mot mobbning redan i hemmet. Även Olsson (1998) uppmanar föräldrar att 
vara lyhörda inför sina barn, att de vid minsta misstanke om mobbning skall ta kontakt med 
klassläraren och att denne direkt via enkäter och samtal kan kartlägga eventuell mobbning. 
Författaren uppmanar även oss läsare att observera och påpekar att ju mer en skola satsar i 
kampen mobbning desto fler barn som har det jobbigt upptäcks och i och med det kan dessa 
få hjälp. Vi anser att skolan skall vara tydlig i diskussioner med elever och föräldrar, att man 
framställer mobbning som ett brott och att det därför bör angripas på samma sätt. Klassläraren 
i klass 2 använde sig av en så kallad föräldrabroschyr, vilken delades ut vid skolstart, i denna 
uppmanades föräldrar att vara lyhörda för sina barn (Bilaga 15).  
 
Enligt Larsson (2000) bör man när mobbning redan uppstått, hålla ett krismöte där man tar 
beslut om hur man skall ta sig an problemet. I våra respektive praktikskolors handlingsplaner 
samt åtgärdsprogram (bilaga 14) beskrivs skolornas arbetssätt i liknande situationer. Olweus 
(1986) framhåller ett åtgärdsprogram som enligt honom bör inriktas på olika nivåer. Dessa 
nivåer är skolnivå, klassnivå och individnivå. Olweus anser vidare att det vid arbetet på 
skolnivå bör upprätta en kontakttelefon där en person med nära anknytning till skolan kan ta 
emot elevers och föräldrars samtal. På klassnivå bör innebära tydliga regler vad gäller 
mobbning med klara direktiv gällande beröm och sanktioner. Författaren lyfter fram hur 
högläsning samt rollspel om mobbning är en kraftfull metod i arbetet mot mobbning. Dessa 
två arbetssätt använde vi oss av i vår undersökning, vilket uppskattades av eleverna som 
deltog i övningarna. 
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När det gäller utformningen av vår undersökning, anser vi ett det finns några saker i arbetet 
som vi bör förklaras närmare för att öka er förståelse av innehållet. Det första är att 
anledningen till att vi i så stor utsträckning valt att återge Olweus grundar sig på det faktum 
att han är väldigt framträdande inom mobbningsforskningen, denne har även genomfört stora 
undersökningar om mobbningens förekomst i Sverige. Vidare har författaren utformat ett mer 
detaljerat åtgärdsprogram för svenska skolor samt på en skola i Bergen, Norge, dessa beskrivs 
i Mobbning bland barn och ungdomar (1999). Mycket av den litteratur som finns att tillgå 
inom ämnet har Olweus producerat. Det andra som vi vill påpeka är att i de enkäter som vi 
använt oss av, valde vi att eleverna skulle ange könstillhörighet. Under arbetets gång insåg vi 
emellertid att detta var uteslutet, eftersom det kunde bidra till att vi inte kunde genomföra 
undersökningen och samtidigt skydda elevernas identitet. Detta är anledningen till att vi inte 
nämner könstillhörigheten och dess betydelse i vårt arbete.  
 
Vidare vill vi söka förklara vårt sätt att ställa upp de erhållna enkätresultaten. Dessa bygger på 
att vi ansåg att detta sätt var enklast att överskåda, både för oss samt eventuella läsare. När vi 
redogjorde för elevernas enkätsvar, använde vi oss till största delen av kvantitativa mått, trots 
vår avsikt att genomföra en kvalitativ undersökning. En lättare överskådlighet ligger till grund 
för detta ändrade genomförande. De tillfällen när vi ville påvisa ytterligheter i någon form, 
valde vi att använda oss av kvantitativa uttryckssätt.  
 
Slutligen anser vi att arbetet för att öka elevers sociala kompetens och att ge dem trygghet i 
sitt förhållande med andra människor är lika viktigt i en lärares arbete, som för denne att dela 
med sig av ämneskunskaper. Vi skulle ännu en gång vilja lyfta fram, att vi med vår 
undersökning verkar ha påbörjat en tankeprocess hos de elever som deltagit. Detta ser vi som 
något mycket positivt och vi är hoppfulla inför det faktum att vårt arbete kan ha bidragit till 
att dessa elever reagerar och agerar annorlunda när de ställs inför en eventuell 
mobbningssituation. Om så är fallet kan det bero på att de har erhållit en djupare medvetenhet 
om samt förståelse för ämnet. 
  
 
Fortsatt forskning 
 
När det gäller fortsatt forskning känner vi att det skulle vara väldigt intressant att få 
möjligheten att arbeta med detta tema under en längre period i de klasser vi kommer att möta i 
arbetslivet.  Avslutningsvis anser vi att det inte längre är möjligt att låta bli att göra något åt 
mobbningsproblemen i skolan med hänvisning till att vi inte har tillräckligt med kunskap. Vi 
är av åsikten att vi med relativt enkla medel kan åstadkomma mycket.  
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       Bilaga 1 
 
Att skilja ”mobbning” från andra konfliktrelaterade begrepp 
 

1. Är parterna jämstarka/jämbördiga eller inte? (I facktermer: rör det sig om 
symmetrisk eller asymmetriska konflikter?) 

2. Är det en grupp eller individ som agerar? (Är det mellanhavande mellan individer 
eller är gruppdynamik på gång?) 

 
Dessa två frågor ger fyra fall: 
 

Symmetriska konflikter  Asymmetriska konflikter; övergrepp; 
 = parterna är (ungefär)  = parterna är 
 jämbördiga   ojämna i styrka 
 
Dynamik  Duell   En enskild översittare 
mellan  slagsmål   trakasserar ett offer 
individer ”vanlig konflikt” 
 
Grupp-  Jämnstarka gäng  Gruppvåld mot enskild 
dynamik slåss med varandra  fysiskt eller mentalt = mobbning 
                       folk i krig    
  
 
Alla liksom jag anser att mobbning hör hemma i den högra spalten. (Pikas, 1998, s. 16).
  
 
 
 
  
 



 

       Bilaga 2 
 
Brev till föräldrar/målsmän 
 
Hej! 
 
Jag/Vi heter … och jag/vi läser till grundskollärare, årskurs 4 till 9, på Luleå Tekniska 
Universitet. Jag/Vi kommer att göra min/vår slutpraktik här på … under veckorna 41-47.  
Under sista terminen av utbildningen utför alla lärarstuderande ett examensarbete. Jag/Vi 
utför detta arbete i en grupp bestående av mellanstadie-/högstadieelever och det handlar om 
mobbning. Vi kommer att utföra ett temaarbete som innefattar två skolor och jämföra 
resultatet. Vad vi vill undersöka är om detta temaarbete kan öka barnens medvetenhet om och 
förståelse för mobbning  
 
Era barn kommer under arbetets gång att vara helt anonyma, vårt intresse ligger i barnens 
medvetenhet om och förståelse för mobbning och inte i huruvida mobbning förekommer i 
klassen. 
 
För att vi skall kunna utföra detta examensarbete behöver vi Ert godkännande som 
föräldrar/målsmän. Om ni inte vill att ert barn skall delta i vår undersökning var vänlig 
meddela (handledarens namn) så snart som möjligt, dock senast måndag vecka 41 på 
telefonnummer: … 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Namn 
(Lärarkandidater hos …)  
 



 

       Bilaga 3 (1:2)  
 
Enkät 1   

 

TJEJ  KILLE   

 
1) Vad betyder ordet mobbning för dig? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

2) Anser du att det finns olika sätt att utföra mobbning på? Vilka i så fall? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

3) Vad anser du vara de karaktärsdrag som kännetecknar en mobbare? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

4) Har du någon gång sett tecken på att en person har blivit mobbad? I så fall hur märkte du 

det? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

5) Hur tror du att det känns att bli mobbad? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

        



 

Bilaga 3 (2:2) 
 
6) Vad tror du att mobbning beror på? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

7) Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan 

påverka mobbning? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
 



 

 Bilaga 4 (1:2) 
 
Enkät 2  
  

TJEJ  KILLE   

 

1) Vad betyder ordet mobbning för dig? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

2) Anser du att det finns olika sätt att utföra mobbning på? Vilka i så fall? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

3) Vad anser du vara de karaktärsdrag som kännetecknar en mobbare? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

4) Har du någon gång sett tecken på att en person har blivit mobbad? I så fall hur märkte du 

det? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

5) Hur tror du att det känns att bli mobbad? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

        



 

Bilaga 4 (2:2) 
 
6) Vad tror du att mobbning beror på? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

7) Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan 

påverka mobbning? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
 
 



 

        Bilaga 5 

 
 Intervjufrågor     
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet mobbning? Vad betyder ordet för dig? 
 

2. Kan man mobbas på olika sätt? I så fall hur? 
 

3. Vilka karaktärsdrag tror du att en mobbare har? 
 

4. Har du någon gång märkt att någon varit mobbad? I så fall hur märkte du det? 
 

5. Hur tror du att det känns att bli mobbad? 
 

6. Vad tror du att mobbning beror på? 
 

7. Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan 
påverka mobbning? 

 



 

Bilaga 6 
 
Utvärdering 
 
1. Vad tycker du om vårt sätt att arbeta med mobbning såsom vi har gjort, i form av ett 

temaarbete? Motivera. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

2. Hade vi kunnat öka din medvetenhet och förståelse för mobbning på något annat sätt? I så 

fall hur? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

3. Hur tycker du att din medvetenhet för mobbning har påverkats under vårt arbete? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

4. Hur viktigt tycker du att det är att arbeta med mobbning i skolan? 

 

Mycket viktigt Viktigt Mindre viktigt Inte viktigt alls 
 
 
                       



 

                 Bilaga 7 (1:8) 
 
Lektionstillfälle 1 och 6 - Enkäter  
 
Mättillfälle 1 - Klass 1 
 
1. Vad betyder ordet mobbning för dig? 

 
• Att jävlas/retas/vara taskig/dum 9 
• Att frysa ut 5 
• Att säga dumma saker 3 
• Att slå 2 
• Att såra 2 
• Att trakassera 1  
• Att ge öknamn 1 
• Inget svar 1 

 
2. Anser du att det finns olika sätt att utföra mobbning på? Vilka i så fall? 

 
• Ja 13 
• Nej 0 
• Inget svar 2 

 
Sätt som eleverna angav: 

• Att retas/vara dum 5 
• Att kommentera utseende 3 
• Att slå 3 
• Att frysa ut/att prata bakom ryggen 2 
• Att skriva lappar med dumma saker 1 
• Att stjäla saker 1 
• Att misshandla 1 

 
3. Vad anser du vara de karaktärsdrag som kännetecknar en mobbare? 

 
• Det är inget som syns 1 
• De är nervösa 1 
• De retar någon varje dag 1 
• De tror sig vara tuffa 1 
• De vill bestämma över andra 1 
• De har inga riktiga kompisar 1 
• De har en dålig skolgång 1 
• De har det jobbigt hemma 1 
• De försöker få med andra 1 
• Inget svar 6 

 
4. Har du någon gång sett tecken på att en person har blivit mobbad? I så fall hur märkte du det? 

 
• Nej 4 
• Ja 1  
• Inget svar 10 

 
Tecken som eleverna uppgav var: 

• Jag har själv mobbat, men det var inte något jag ville. Det berodde på grupptrycket. 
 



 

                                          Bilaga 7 (2:8) 
 
5. Hur tror du att det känns att bli mobbad? 

 
• Inte bra/inte kul 4 
• Hemskt 3 
• Trist/Jobbigt 2 
• Förjävligt 2 
• Tråkigt 2 
• Ledsamt 1 
• Ensamt 1 
• Smärtsamt 1 
• Rädsla 1 

 
6. Vad tror du att mobbning beror på? 

 
• Avundsjuka 4 
• Att man är töntig 1 
• Att man är ny i klassen 1 
• Att man har dåligt självförtroende 1 
• Hat 1 
• Mobbarna är rädda/fega 1 
• Det behöver inte vara något som syns 1 
• Mobbarna är störda personer 1 
• Inget svar 3 
• Vet ej 2 

 
7. Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan påverka 
mobbning? 
 
Dessa betydelser lägger eleverna in i ordet grupptryck:  

• Man är flera mot en 1 
• Man gör som alla andra 1 
• Man påverkas att göra saker man inte vill 1 

 
Så här tror eleverna att grupptrycka kan påverka mobbning: 

• Grupptryck har betydelse 1 
• Inget svar 6 
• Vet ej 3 

 
 
Mättillfälle 2 - Klass 1 
 
1. Vad betyder ordet mobbning för dig? 

 
• Att jävlas/retas 5 
• Att trakassera 8 
• Att frysa ut 3 
• Att slå 2 
• Att säga dumma saker 1 

 
2. Anser du att det finns olika sätt att utföra mobbning på? Vilka i så fall? 

 
• Ja 14 
• Nej 0 
• Inget svar 1 

 
                                            



 

                    Bilaga 7 (3:8) 
 
Sätt som eleverna angav 

• Att fysiskt göra illa 8     
• Att göra illa psykiskt 8  
• Att slå 5 
• Att retas/vara dum 3         
• Att misshandla 3           
• Att frysa ut 3 

 
3. Vad anser du vara de karaktärsdrag som kännetecknar en mobbare? 

 
• De har det jobbigt hemma 5 
• De är avundsjuka 3   
• Inget svar 7 

 
4. Har du någon gång sett tecken på att en person har blivit mobbad? I så fall hur märkte du det? 

 
• Nej 8 
• Ja 6 
• Inget svar 1 
 

Tecken som eleverna uppgav var: 
• Personen var utsatt   
 

5. Hur tror du att det känns att bli mobbad? 
 
• Hemskt 10 
• Förjävligt 5 
• Trist/Jobbigt 1 
• Tråkigt 1 
• Ensamt 1 

 
6. Vad tror du att mobbning beror på? 

 
• Avundsjuka 7 
• Att man är ny i klassen 5 
• Mobbare är rädda och fega 3 
• Osäkerhet 3 
• Hat 1 
• Dåligt självförtroende 1 
• Vet ej 1 

 
7. Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan påverka 
mobbning? 
 
Dessa betydelser lägger eleverna in i ordet grupptryck: 

• Påverkad att göra saker man inte vill 8 
• Man gör som alla andra 3 

 
Så här tror eleverna att grupptrycka kan påverka mobbning 

• Inget svar 3 
• Vet ej 3 
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Mättillfälle 1 - Klass 2 
 
1. Vad betyder ordet mobbning för dig? 

 
• Att frysa ut 11 
• Att retas/vara taskig 6 
• Att slå 5 
• Att vara elak mot någon annan 5 
• Att ge öknamn 2 
 
• Att ge sig på flera på en 2 
• Att må dåligt 2 
• Att det är dumt att mobba 1 
• Att kasta kläder i toaletten 1 
• Att trakassera 1 
• Att kränka 1 
• Ensamhet 1  
• Vet ej 1 

 
2. Anser du att det finns olika sätt att utföra mobbning på? Vilka i så fall? 

 
• Ja 20  
• Nej 4 

 
Sätt som eleverna angav 

• Att slå 16 
• Att frysa ut 9 
• Att retas 8 
• Att ge elaka kommentarer 6 
• Att ge öknamn 1 
• Att bråka 1 
• Man kan mobba ensam eller i grupp 1  

 
3. Vad anser du vara de karaktärsdrag som kännetecknar en mobbare? 

 
• De har dålig självkänsla 6 
• De försöker vara tuffa 4 
• De vill hävda sig 4 
• De är taskiga 3 
• De inte har några speciella särdrag/det kan vara vem som helst 3 
• De är dumma i huvudet 3 
• De är rädda 3 
• De är rädda för att själv bli mobbade 3 
• De är sura 1 
• De ofta är populära 1 
• De är dåliga i skolan 1 
• De ger sig på de som är mindre 1 
• De jobbar i grupp 1  
• Inget svar 1 
• Vet ej 2 

 
4. Har du någon gång sett tecken på att en person har blivit mobbad? I så fall hur märkte du det? 

 
• Nej 12 
• Ja 8 



 

              Bilaga 7 (5:8) 
 
• Inget svar 2 
• Vet ej 1 
• Tror inte det 1 
• Vill inte säga 1 

 
Tecken som eleverna uppgav var: 

• Personen blev knuffad 1 
• Personen gavs öknamn 1 
• Personen var ensam 1 
• Man tog personens saker 1 
• Man ”skämtade” med personen 1 
• Personen var utstött 1 
• Personen blev retad 1 
• Personen  var ledsen 1 
• Personen nästan inte hade någon självkänsla 1 

 
5. Hur tror du att det känns att bli mobbad? 

 
• Dåligt 7 
• Förjävligt 5 
• Jobbigt 4 
• Kränkande 3 
• Jättetrist 1 
• Ensamt 1  
• Fruktansvärt hemskt 1 
• Vet ej 1 
 

6. Vad tror du att mobbning beror på? 
 
• Dålig självkänsla/osäkerhet 7 
• Avundsjuka 3     
• Att man är konstig 2 
• Man tror att man är bäst/tuff 2 
• Mobbarna har något att dölja 1 
• Grupptryck 1 
• Ovänskap 1 
• Man inte säger ifrån1 
• Det beror på klädstil 1 
• Människor är olika och kan inte gilla alla 1  
• Att folk är olika 1 
• Vet ej 3 
 

7. Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan påverka 
mobbning? 
 
Dessa betydelser lägger eleverna in i ordet grupptryck: 

• Det är rädda personer som inte står för vad de vill 3 
• Man gör som alla andra 2 
• Om en person gör någonting så gör flera samma sak 1 

 
Så här tror eleverna att grupptrycka kan påverka mobbning 

• Grupptryck påverkar mobbning 9 
• Inte så stor påverkan på mobbning 1 
• Inget svar 6 
• Vet ej 5 
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Mättillfälle 2 - Klass 2 
 
1. Vad betyder ordet mobbning för dig? 

 
• Att frysa ut 11 
• Att slå 10 
• Att reta/vara taskig 11 
• Flera mot en 7 
• Något som förekommer under en längre tid 6 
• Att må dåligt 4 
• Att vara elak mot en annan 4 
• Utanförskap 3 
• Någonting dåligt 2 
• Något annat 2 
• Att kränka 2 
• Att ge elaka kommentarer 2 
• Att någon gråter 1 
• Tråkigt 1 
• Att skada någon 1 
• Att bli utsatt 1 
• Att sparkas 1 
• Att misshandla 1 

 
2. Anser du att det finns olika sätt att utföra mobbning på? Vilka i så fall? 

 
• Ja 21 
• Nej 2 
• Inget svar 2 
• Vet ej 1 

 
Sätt som eleverna angav 

• Att slå 14 
• Att frysa ut 11 
• Att retas 11  
• Att göra illa fysiskt 5 
• Att göra illa psyksikt 4 
• Att kränka 3 
• Att ignorera 2 
• Att ge elaka kommentarer 4  
• Att misshandla 2 
• Att sparka 2 
• Att håna 2 
• Att prata skitsnack 1 
• Att sprida lögner 1 
• Det finns hundratals olika sätt 1 
• Att inte få vara med 1 
• Att ge öknamn 1 
• Att mobba med blickar 1  
• Att puttas 1 
• Mobbning är om man gör det gång på gång och inte en gång 1 

 
3. Vad anser du vara de karaktärsdrag som kännetecknar en mobbare? 

 
• De är coola 11 
• De försöker vara tuff 9 
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• De är osäkra 6  
• De har dåliga föräldrar 3 
• De är tuffa 2  
• Alla kan bli mobbare, Inga särdrag – kan vara vem som helst 2  
• De är sura 1 
• De är irriterade 1 
• De blir lätt arg 1  
• Inga gemensamma drag, alla är olika 1 
• De är rädda för att bli mobbad själv 1  
• De har bra självförtroende 1 
• De har det jobbigt/hemma 1 
• De har dumma syskon 1 
• Maktbehov 1                     
• Annat som gör att man känner hat/skit 1 
• De mobbar ensam eller ett helt gäng 1 
• De är populära 1 
• De är sluga 1 
• De är kaxiga 1 
• De är stökiga 1 
• De tror att de är tuffa/innerst inne fega 1 
• Vet ej 3 
• Inget svar 4 

 
4. Har du någon gång sett tecken på att en person har blivit mobbad? I så fall hur märkte du det? 

 
• Nej 16 
• Ja 6 
• Tror inte det 1  
• Inget svar 3  

 
Tecken som eleverna uppgav var: 

• De frös ut honom/henne 2 
• Personen var blygare än vanligt 1 
• Många sa elaka saker åt honom/han sa aldrig något tillbaka 1 
• De tog mössa av honom och hackade på honom 1 

                                              
5. Hur tror du att det känns att bli mobbad? 

 
• Förjävligt 6 
• Som om man inte vore värd någonting 2 
• Hemskt 3 
• Inte bra/roligt/kul 8 
• Jobbigt 5 
• Förbaskat tråkigt 3 
• Tror att det är fel på just mig 2 
• Väldigt ledsen 2 
• Man skulle nog aldrig vilja gå till skolan/Känna oro 2 
• Man känner sig utanför 2 
• Man blir sårad 1 
• Man blir arg 1 
• Svindåligt 1 
• Vet ej 2 
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6. Vad tror du att mobbning beror på? 

 
• Avundsjuka 6 
• Mobbaren rädd för att själv bli mobbad 5 
• Att någon är annorlunda/konstig 5 
• Mobbaren tror han/hon är cool 4 
• Att de är olika 3 
• Osäkerhet 3                                                                              
• Utseende 2 
• Att någon är ny i klassen 1 
• De har inte samma intressen 1  
• Grupptryck 1 
• Man tycker bara inte om den mobbade 1 
• De vuxna 1 
• Slumpen 1 
• Mobbaren vill ha respekt 1                     
• Vet ej 4 
• Inget svar 1 

 
7. Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan påverka 
mobbning? 
 
Dessa betydelser lägger eleverna in i ordet grupptryck: 

• Svårt att stå emot om alla gör samma sak 4 
• Alla står och kollar på/ingen gör något 2 
• Rädd för att själv bli mobbad 2 
• Man vill vara tuff inför andra 1 
• Flera mot en 1 
• Ingen vågar göra något 1 
• Mobbaren blir stärkt i sin roll 1 
• Ingen vågar säga emot 1 

 
Så här tror eleverna att grupptrycka kan påverka mobbning  

• Påverkar 12 
• Inget svar 7 
• Vet ej 7 
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Lektionstillfälle 2: Högläsning   
 
Vi började med att introducera boken, vad den handlade om, vilka personerna i berättelsen var 
och vilka relationer de hade till varandra. Vi presenterade kort författaren och berättade att 
boken kunde tolkas som en självbiografi. 
 
Vi läste sidorna 101-109, dessa beskrev hur hela klassen var på fest hemma hos Katarina från 
Norrland. Festen urartade och mobbning på högsta nivå förekom. I avsnittet beskrivs även hur 
de tioåriga pojkarna är fixerade av både bröst och tjejer och hur de tittar, tafsar och hånar. 
 
Läsningen lämnade ingen av våra elever oberörda, alla reagerade på något sätt. Några var 
förfärade, andra äcklade och en del lyssnade och levde sig in. I klass 1 föreslog några elever 
att boken skulle vara en fortsatt högläsningsbok i klassen. Efteråt gjorde vi en brainstorm i 
grupper om fem, här är det nedskrivna resultatet på deras spontana tankar om boken: 
 
Klass 1 

• Klassen var dum mot Katarina. 
• Hanna var rädd för att säga något åt de andra, hon ville inte bli mobbad själv. 
• Karin tyckte att hon var för tuff för att vara med Hanna, därför var hon bara med dom coola tjejerna. 
• Torsten var egentligen inte omtyckt. 
• Ingen vill bli nertryckt i spya. 
• Dom var dumma och tröga i skallen. 
• Vi fattar inte hur de kunde göra så. 
• Killarna var bara kåta. 
• Det var nog Katarinas föräldrar som ville att hon skulle ha festen. 
• Inga bra lärare, de blundar för verkligheten. 
• Dålig sammanhållning i klassen. 
• Katarina berättar inte om mobbningen för någon så ingen kan hjälpa henne 
• Det är svårt att berätta om sådant för någon.. 
• Dålig uppfattning om norrlänningar, rasister!! 
• Alla i klassen var deppade. 
• Peter är ledaren. 
• Torsten vill vara häftig.  

 
Klass 2 

• Många olika känslor väcktes  
• Fruktansvärt det de gjorde mot henne 
• Vi förstår inte hur mobbarna tänkte 
• Vi tänker oss in i hennes situation 
• Boken var sådär 
• Boken var hemsk 
• Det var synd om tjejerna 
• Det var många som mobbades – på olika sätt 
• En bra beskrivning av hur verklig mobbning är och hur hemsk den kan vara 
• Hemskt 
• ”Normal mobbning – inte ovanligt” 
• Mobbarna var djävligt dumma 
• Handlingen lite svår att förstå – men den var ganska bra ändå 
• Vi blev arga och äcklade 
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Lektionstillfälle 3: Anna – en film om mobbning 
 
Anna – en film om mobbning handlar om Anna som kommer ny till klassen. Hon ser inte 
annorlunda ut, hon klär sig inte annorlunda, möjligen verkar hon lite ängslig. Den enda 
gemensamma tydliga ”negativa” egenskap mobboffer har är att de inte ger igen. Genast drar 
hon till sig klasskamraternas uppmärksamhet. Hon blir syndabocken som de andra kan 
projicera sina otillåtna känslor på och som får klä skott för alla negativa och förbjudna 
egenskaper. Det alla tonåringar är mest rädda för är att bli betraktade som ”mesar”. Om man 
förlägger den egenskapen hos Anna slipper alla andra den. 
 
Innan filmen visades introducerades eleverna till filmens handling och vi betonade vikten av 
att innehållet skulle tas på allvar. Vi påpekade filmens dåliga ljud och bildkvalité och bad dem 
att ha överseende med detta. Då filmen var slut fick eleverna sitta i grupper om fyra till fem 
elever och tillsammans diskutera vad de just sett samt skriva ner sina reflektioner och lämna 
dessa till oss.  
 
Klass 1 

• Anna var inte annorlunda 
• Mamman och pappan var trög 
• Mobbaren ville kanske hämnas någon 
• De slår Anna 
• Det är skillnad mellan tjejers och killars mobbning 
• Trodde kortspelet var en ”kupp” 
• Själen är svart 
• Samvetet åker i bagageluckan 
• De är avundsjuka på Anna 
• Läraren gjorde fel angående Turkiet 
• Stackars Anna 
• Man märkte att Anna var annorlunda förut 
• Varför åkte hon egentligen på det där konfirmationslägret? 
• Fan vad taskiga de var 

 
Klass 2 

• De var elaka som mobbade Anna 
• Bra att hon fick nya kompisar 
• De var botten 
• Det är fruktansvärt med mobbning 
• Det är synd om tjejen i klassen 
• ”Mobbare skall dö” 
• Mobbning leder ingenstans 
• Anna skulle ha gett igen 
• Lärarna var väldigt blinda 
• Filmen slutade inte bra 
• Filmen är jättehemsk 
• Mobbningen beror nog på att Anna är duktig och ambitiös i skolan 
• Filmen var inte så bra – den var overklig, ingen handling 
• En tragedi  
• Ruttet! 
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Lektionstillfälle 4: Positiva påsen  
 
När vi skulle genomföra positiva påsen samlade vi eleverna i klassrummen och gick igenom 
övningen med dem, hur den skulle utföras och vilket syfte den tjänade. Angående syftet med 
övningen förklarade vi att positiva påsen är en konkret övning som visar att det finns något 
positivt hos var och en i klassen. Vi bad dem dock att utelämna sådant som hade sexuella 
anspelningar även om det mestadels kan tolkas positivt.  
 
Själva genomförandet gick bra. Vi flyttade isär bänkarna så att eleverna fick skriva i lugn och 
ro. Majoriteten i båda klasserna hade något bra att skriva om alla i klassen. I båda klasserna 
förekom det dock att man lämnade några omdömen med frågetecken eller blanka rader.  
 
Vi samlade in lapparna och kontrollerade att ingen skrivit något elakt, sedan klippte vi isär 
lapparna och stoppade ner dem i respektive elevs påse. Eleverna fick inte påsarna förrän 
dagen efter och de var förväntansfulla inför utdelningen. 
 
Klass 1 

• Du är bra på att spela basket 
• Du är duktig på konståkning 
• Du är smart 
• Du delar med dig 
• Du ger bort pengar 
• Du är omtänksam 
• Du är bäst 
• Du är snygg 
• Puss på dig! 
• Du är duktig i matte 
• Du är duktig på att skriva 
• Du hjälper andra 
• Du är snäll 
• Världens bästa kompis 

 
Klass 2 

• Du är bra på hockey 
• Du är bra på basket 
• Du är snäll 
• Du är schysst 
• Du är rolig 
• Du är bra på mopeder och motorer 
• Du är duktig i skolan 
• Du är grym på graffiti 
• Du är schysst som faan 
• Du är bra som livvakt 
• Du är djävligt spänstig 
• Du är bra på att läsa stora böcker 
• Du är generös 
• Du är spontan 
• Du är avspänd 
• Du är omtänksam 
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Lektionstillfälle 5: Rollspel 
 
Vi introducerar eleverna till vad ett rollspel är och berättar för dem att de under tio till femton 
minuter skulle få komponera ett rollspel som behandlar mobbningsproblematiken. Vi delade 
in eleverna i små grupper och därefter fick de sprida ut sig och jobba fram ett rollspel. Vi bad 
eleverna att skriva ner ett manus till sina rollspel. När alla var återsamlade i klassrummet fick 
eleverna visa upp sina rollspel för klasskamraterna. Efteråt diskuterade vi de utförda 
rollspelen. Eleverna uppskattade övningen och gjorde sitt bästa för att kunna presentera ett bra 
resultat inför klassen.   
 
Klass 1 
 
Rollspel 1 
 
Mobbare - X 
Medlöpare - Y 
Mobbad - Z 
 
Alla barnen sitter i klassrummet utom Z.  
Z kommer in: 
 
- Titta där kommer glasögonormen, hahahaha! 
 
Z går mot sin bänk, då gör en av mobbarna krokben för Z så att han ramlar.  
 
- Oj då! Hehe.  
- Har du bondbyxorna på dig igen? 
- Jävla glasögonorm. TÖNT!!! 
 
Alla står i ring i knuffar Z.  
 
Nästa dag: 
 
Z kommer in i klassrummet och säger: 
 
- Jaaa! Min syn är tillbaka. 
 
Sen kommer mobbarna in i klassrummet och alla de har fått glasögon. 
 
Rollspel 2 
 
Det handlar om en kille som heter Jens. Han blir mobbad. Sen när rasten är slut så säger Jens till fröken och hon 
pratar med mobbarna men de spelar oskyldiga. Sedan fortsätter de att mobba nästa rast men då säger han emot. 
Och då vill Maria och Jenny vara med honom i stället.  
 
Klass 2 
 
Eleverna tyckte att det var lite pinsamt att spela upp, även om de kände klasskamraterna. De ansåg att det fick 
kort om tid till förberedelse. En grupp bestående av fyra flickor åstadkom inte något manus. De improviserade 
däremot ett kort rollspel.  
 
Rollspel 1 
 
Tre av de populäraste tjejerna i stan trycker upp Anders. Han får en örfil. 
Släpa bort dina blåa smurfskor från vår skola, djävla kvantumbög! 
Anders springer iväg  
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Rollspel 2 
 
Bengt 11 år blir mobbad av sina klasskompisar för att han har dålig klädsmak. Maja ser på när Bengt blir 
mobbad och tänker att hon måste sätta stopp för mobbningen. Så hon tar beslutet att säga till och sen blir 
mobbarna arga och börjar mobba Maja också.  
- På tönten! säger ledaren. 
- Okej kom igen! säger Malin.  
- Jävla tönt, fan vad ful du är! säger Emmy. 
 
Maja ser försiktigt på och vill att de skall sluta. Efter ett tag går hon och säger till. 
- Men ge er då. Det är inte roligt.  
- Vad fan vill du?  
- Men låt honom vara. Säger Maja 
- Är du kär i tönten eller. Emmy 
- Näe… Maja 
- Joo, haha! Emmy 
 
Och så börjar de mobba Maja också. 
 
Rollspel 3 
 
Lars Bertil Gunnar är ny i klassen och är lite annorlunda och blir därför retad i sin nya skola. Alla skrattar när 
fröken Gudrun presenterar den nye eleven. Sen på lunchen frågar LBG om han kan sitta med de andra men de 
bara skrattar och fäller honom när han går. Sen på rasten slår och sparkar de på honom. 
 
Rollspel 4 
 
Två pojkar puttar på en tredje pojke. Sedan går denna pojke till en karatemästare som lär honom allt han kan. 
Sen slår pojken den andra pojkarna, snabbt och ej elegant.  
 
Rollspel 5 
 
O gick ensam i korridoren och då kom tre andra pojkar gående. Då sa en av dem: 
 
- Tja djävla flummo! 
- Hej! Sa O 
 
Då kommer en av pojkarna fram och fällde O. De mobbade O för att han var korkad, ful och allmänt ofräsch. En 
annan pojke nitar O rätt över näsan så att han börjar blöda näsblod. Den tredje pojken sparkade O i magen. 
Pojken som fällt honom kommer fram och gör kalsongrycket på O
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Lektionstillfälle 7: Intervju  
 
Klass 1 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet mobbning? Vad betyder ordet för dig? 
 
Flicka: Tänker att man trackar och hackar på någon person. 
Pojke 1 : Att man blir retad av flera personer under hela tiden. 
Pojke 2: Psykisk misshandel och retas. 
Pojke 3: Att man blir slagen och sårad. 
 
 
2. Kan man mobbas på olika sätt? I så fall hur? 
 
Flicka: Ja, psykiskt och fysiskt. Och frysa ut. 
Pojke 1: Retas och ta saker, som mössan och springa iväg.  
Pojke 2: Retas på olika sätt och att slå. 
Pojke 3: Nertryckt i toaletten. 
 
3. Vilka karaktärsdrag tror du att en mobbare har? 
 
Flicka  : Cool och rädd. 
Pojke 1: Avundsjuka 
Pojke 2: Ensamhet 
Pojke 3: försök till att vara cool. 
 
 
4. Har du någon gång märkt att någon varit mobbad? I så fall hur märkte du det? 
 
Flicka  : Ja. Utfryst. Bara låtsades som om inte personen fanns. 
Pojke 1: Ja, faktiskt. Utfryst. 
Pojke 2: Ja, det tror jag, men inte grovt, hon var utfryst. 
Pojke 3: Nej, inte så att jag har märkt det. 
 
 
5. Hur tror du att det känns att bli mobbad? 
 
Flicka  : Jobbigt att inte veta hur man skall bete sig. 
Pojke 1: Inte roligt. Tråkigt. Skulle spöa dem.  
Pojke 2: Jag hade inte gått till skolan om de mobbade mig. 
Pojke 3: Ledsamt. 
 
6. Vad tror du att mobbning beror på? 
 
Flicka  : Avundsjuka, vill vara som den mobbade är. 
Pojke 1: Den mobbade kan vara bättre än vad de övriga är. 
Pojke 2: Vet ej. 
Pojke 3: Dåliga hemförhållanden och svårt i skolan. 
 
7. Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan påverka 
mobbning? 
 
Flicka  : Att någon är ledare som tvingar de andra att göra saker.  
Pojke 1: Annars kan man bli retad. 
Pojke 2: Vet inte. 
Pojke 3: Att man känner sig tvingad att göra någonting, fast att man inte vill. 
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Klass 2 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet mobbning? Vad betyder ordet för dig? 
Flicka 1: Någonting dåligt!  
Flicka 2: Jag håller med.   
Flicka 3: Mmm. 
Pojke   : Det är inte bra!  
(Alla nickar instämmande) 
 
2. Kan man mobbas på olika sätt? I så fall hur? 
Flicka 1: Kränkande ord, att slå… 
Flicka 2: - 
Flicka 3: Ja, man kan mobbas fysiskt och psykiskt. 
Pojke    : Ja, men jag vet inte hur. Jo, att slå!  
 
 
3. Vilka karaktärsdrag tror du att en mobbare har? 
Flicka 1: Jag visste inte vad karaktärsdrag betydde.  
Flicka 2: Inte jag heller! 
Flicka 3: Näe… 
Pojke   : Det visste jag efter ett tag, jag frågade! De tror att de är överlägsna. De vill vara tuffa. 
 
 
4. Har du någon gång märkt att någon varit mobbad? I så fall hur märkte du det? 
 
Flicka 1:  Jo Y. Det var ingen som slog honom och var jätteelak eller så...  
Flicka 2: - 
Flicka 3: Jo kanske X. Ingen var med X, han fick inte sitta mer de andra och så. 
Pojke    : Jo, säkert men inte så att man har tänkt på det. 
 
 
5. Hur tror du att det känns att bli mobbad? 
 
Flicka 1: Jobbigt. Inte så kul att gå till skolan om man är mobbad. 
Flicka 2: - 
Flicka 3: Ja, man mår nog inte så bra då… 
Pojke    : Inte bra alls. 
 
6. Vad tror du att mobbning beror på? 
Flicka 1: Att någon är annorlunda både när det gäller utseende och till sättet.  
Flicka 2: - 
Flicka 3: - 
Pojke    : - 
(De övriga nickar instämmande) 
 
7. Vilken betydelse lägger du in i ordet grupptryck och på vilket sätt tror du att det kan påverka 
mobbning? 
Flicka 1: En tycker en sak och så tycker alla andra att så är det nog. 
Flicka 2: 
Flicka 3: 
Pojke    : 
(Alla ansåg att grupptryck påverkar mobbning) 
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Lektionstillfälle 8 - Utvärdering 
 
Klass 1 
 
Utvärdering 
     
1. Vad tycker du om vårt sätt att arbeta med mobbning såsom vi har gjort, i form av ett temaarbete? 
Motivera. 

 
• Bra 8 
• Haft roligt under arbetet 5 
• Har lärt sig nya saker 3 
• Gillade positiva påsen 1 
• Har jobbat med samma sak i Canada 1 
• Inget svar 1 

 
 
2. Hade vi kunnat öka din medvetenhet och förståelse för mobbning på något annat sätt? I så fall hur? 

 
• Nej 8 
• Vet ej 4 
• Ja 1 
• Inget svar 1 

 
 
3. Hur tycker du att din medvetenhet för mobbning har påverkats under vårt arbete?  

 
• Ökad förståelse 7 
• Inget svar 5 
• Vet ej 2 
• Nej 1 

 
4. Hur viktigt tycker du att det är att arbeta med mobbning i skolan? 
 
Mycket viktigt          Viktigt          Mindre viktigt          Inte viktigt alls 
   6             9         0                  0 
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Klass 2 
 
Utvärdering 
     
1. Vad tycker du om vårt sätt att arbeta med mobbning såsom vi har gjort, i form av ett temaarbete? 
Motivera. 

 
• Bra 23 
• Roligt 6 
• Roligt med rollspel 3 
• Intressant 2 
• Det har säkert hjälpt 1 
• Kul att se på film 1 
• Kul med positiva påsen 1 
• Lärorikt 1 
• Jobbigt med alla papper att fylla i 1 
• Har pratat och frågat bra 1 
• Har ingen motivering 1 
• Vet inte 1 
• Viktigt att veta 1 

 
2. Hade vi kunnat öka din medvetenhet och förståelse för mobbning på något annat sätt? I så fall hur? 

 
• Nej 16 
• Ja 4                        
• Genom att låta gamla mobbningsoffer vara här och berätta 5 
• Vet inte hur 3 
• Inte vad jag kommer på 2 
• Ett bra ämne att jobba med 2 
• Tror det 1 
• Alltid intressant att jobba med mobbning 1 
• Att få se en annan film, filmen vi såg var inte verklig 1 
• Vet att jag inte skulle mobba någon 1 
• Inget svar 1 

 
 
3. Hur tycker du att din medvetenhet för mobbning har påverkats under vårt arbete?  

 
• Vet ej 5 
• Har lärt mig lite mer om mobbning nu 5 
• Mer medveten 4 
• Positiv påverkan 4 
• Inget speciellt 3 
• Tänker mer på mobbning nu 2 
• Bra 2 
• Jag har förstått varför man mobbar 1 
• Kommer alltid att ha samma syn 1 
• Ser mobbning lättare nu än före 1 
• Har börjat ta mobbning mer på allvar 1 
• Det mesta visste jag redan 1 

 
4. Hur viktigt tycker du att det är att arbeta med mobbning i skolan? 
 
Mycket viktigt          Viktigt          Mindre viktigt          Inte viktigt alls 
   15             10         1                  0 
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Åtgärdsprogram mot mobbning (Skola 1) samt Handlingsplan mot mobbning och 
kränkande särbehandling (Skola 2) 
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Föräldrabroschyr Att stoppa mobbing går (Skola 2) 
 

 



 

                  Bilaga 15 (2:4) 
 

 



 

                  Bilaga 15 (3:4) 
 

 



 

                  Bilaga 15 (4:4) 
 

 
 

 


