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Sammanfattning

Syftet med detta arbete var att studera begreppet mobbning. Vad är mobbning? Hur arbetar 

skolorna inom Piteå kommun för att förebygga mobbning och hur hanterar de den mobbning 

som eventuellt uppstår? Vad har elever och personal vid dessa skolor för åsikter om 

mobbning?  För att få svar på mina frågeställningar har jag genomfört en enkätundersökning 

och fyra stycken intervjuer. Resultatet visar att både elevernas och skolpersonalens 

definitioner överensstämmer med de definitioner som jag har redovisat för i teorin. Båda 

skolorna har ett antimobbningsteam som jobbar aktivt med det förebyggande arbetet. De 

använder sig av rastvakter och klasstödjare och de ordningsregler som finns upplevs viktiga 

både för elever som personal. Studien visar att skolorna följer de lagar som finns inom 

skolans värld, och som innefattar mobbing och kränkande särbehandling. De har en väl 

utarbetad handlingsplan samt ett åtgärdsprogram som de använder sig av när mobbning 

uppstår.

The aim with this paper was to study bullying. My aim was to investigate what opinions 

students and schoolstaff has about bullying, and to examine how upper senior level of 

compulsory schools in the municipality of Piteå works to prevent bullying and how they 

handle bullying that appears. The result of the study shows that the definitions that students 

and schoolstaff have, are similar as the definitions I have described in the theory. Both 

schools have a team that work very active to prevent bullying and they follow the laws they 

have to follow. Both schools know how to handle when they discover bullying and what to do 

when bullying appears. 

Nyckelord: Mobbning, skola, förebyggande arbete, handlingsplan, åtgärdsprogram
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1 INLEDNING

De flesta människor ogillar mobbning och andra kränkande handlingar. Likväl visar studier 

att barn och ungdomar blir trakasserade i och utanför skolan. Många elever känner varje dag 

en oro och rädsla för att gå till skolan, andra låtsas vara sjuka för att slippa gå till skolan över 

huvudtaget. Det finns barn som gömmer sig på toaletterna under rasterna för att slippa bli 

trakasserade. 

Grundskolan ska, enligt läroplanen, ha en övergripande plan för hur de ska förebygga och 

agera mot mobbning. Många skolor har därför utvecklat handlingsprogram och 

arbetsmetoder. Men det räcker inte med detta, även arbetsmiljön är av betydelse. Därför är det 

viktigt att skolan tar ställning mot alla negativa beteenden hos eleverna och tydligt markerar

att de tar avstånd från alla former av mobbning.

Mobbning är ett stort ämne. Många studier har genomförts tidigare vilket gör att det finns 

mycket litteratur och uppsatser i ämnet. Mobbning sker inte bara i skolan utan även på 

arbetsplatser, idrottsföreningar och via e-mobbning med mera. Jag känner dock att jag måste 

begränsa mig till den mobbning som sker i skolan för att arbetet inte ska bli för stort till den 

aktuella tidsram som jag har att följa. Jag vill, med detta arbete, försöka få svar på mina 

frågeställningar; vad är mobbning och vad har elever som går på högstadiet i Piteå för åsikter 

om mobbning? Jag vill även veta på vilket sätt skolorna inom Piteå kommun arbetar för att 

hantera och förebygga mobbning. Anledningen till att jag valde just Piteå är att jag bor i 

kommunen och tycker därför att det vore intressant att undersöka min hemkommuns arbete 

mot mobbning. Jag har vänt mig till två högstadieskolor inom Piteå kommun. Vid dessa 

skolor har två klasser från varje årskurs fått delta i studien. Jag har inte haft möjlighet att 

involvera alla högstadieelever på grund av att arbetet skulle bli för stort till den aktuella 

tidsram jag har haft att följa. Anledningen till att jag valde att vända mig till högstadieelever 

är att jag anser att elever i den åldern är medvetna om vad de gör mot en annan person. 
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1.1 Syfte
Mitt syfte är att studera begreppet mobbning. Jag vill undersöka hur skolorna inom Piteå 

kommun arbetar för att förebygga mobbning och hur de hanterar den mobbning som 

eventuellt uppstår? Vad har elever och personal vid dessa skolor för åsikter om mobbning?

1.2 Frågeställning
Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats. 

 Vad är mobbning? 

 Vad har elever som går på högstadiet i Piteå för åsikter om mobbning? 

 Hur arbetar skolorna inom Piteå kommun för att förebygga mobbning?

 Hur hanterar skolorna inom Piteå kommun eventuell mobbning som uppstår? 

1.3 Disposition
Uppsatsen inleds med ett teoretiskt avsnitt som presenterar relevanta teorier. Här beskrivs 

bland annat olika definitioner av begreppet mobbning, vilka individer som kan vara 

inblandade i en mobbningssituation samt var mobbning sker. Sedan kommer ett avsnitt där de 

lagar som alla skolor i Sverige måste följa redovisas. Avsnittet därefter behandlar olika 

förebyggande åtgärder som skolorna kan använda sig av. Därefter följer ett empiriskt avsnitt 

där de informanter och de skolor som har deltagit i undersökningen presenteras samt resultatet 

från studien. Därefter följer en diskussion där jag besvarar syftet samt diskuterar och 

reflekterar över resultatet. Här diskuteras även uppsatsens validitet och reliabilitet.

1.4 Avgränsning/begränsningar
Mobbning förekommer på många ställen i samhället, men jag har valt att inrikta mitt arbete på 

den mobbning som sker inom skolans värld. 

2 METOD OCH URVAL

Jag har använt mig av kvalitativ metod som utgörs av en enkätundersökning och fyra stycken 

intervjuer. Elever vid två högstadieskolor inom Piteå kommun har fått besvara enkäten och 

fyra personer som aktivt arbetar med mobbningsfrågor har intervjuats. Enkäten har även haft 

kvantitativa inslag då elevernas svar går att sammanställas med hjälp av siffror. Det finns 

ingen statistik med i uppsatsen då min avsikt med enkätundersökningen var att undersöka

tendenser, det vill säga hur eleverna tycker, inte att få fram statistik om hur många som tycker 

det. 
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Urvalet har varit både strukturerat urval och snöbollsurval. Två av mina intervjupersoner har 

jag själv valt ut på förhand, och de två andra fick jag kontakt med via de kontaktpersoner som 

jag har använt mig av. Alla informanter kontaktades via telefon då tid och plats för intervjun 

bestämdes. För att informanterna ska känna sig trygga vid intervjutillfället fick de själva välja 

var intervjun skulle genomföras, vilket skedde i klassrum och i ett kontorsrum. Jag började 

varje intervju med att presentera mig själv och syftet med undersökningen. Om de önskade 

fick de även möjlighet att läsa igenom intervjufrågorna innan intervjun startade. Jag 

informerade dem om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att de hade

möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Alla informanter godkände att bandspelare 

användes under intervjun och all intervjumaterial transkriberades av mig efteråt. För att inte 

avslöja informanternas identitet har jag valt att ge dem fingerade namn: Lisa, Stina, Anne och 

Annika. Anledningen till att jag valde att intervjuerna skolpersonalen var att jag på så sätt 

kunde få fram en djupare och bredare bild av undersökningsområdet. Genom diskussioner 

med intervjupersonerna fick jag en större förståelse och inblick i hur det förebyggande arbetet 

utförs på skolorna. För att det skulle bli enklare att jämföra svaren efteråt har jag använt mig 

av samma frågor till alla personer som intervjuades. 

Den kontaktperson som jag har använt mig av har även undersökt vilka klasser som var

intresserade av att delta i enkätundersökningen. När det blev dags att genomföra 

enkätundersökningen åkte jag ut till skolorna och överlämnade enkäterna till kontaktpersonen. 

Vi bestämde att jag återkommer efter sju dagar. Kontaktpersonen överlämnade enkäterna till 

de klasslärare vars elever skulle besvara enkäten och klasslärarna återlämnade dem sedan 

tillbaka till kontaktpersonen när enkätundersökningen var genomförd. De elever som var 

frånvarande vid undersökningstillfället fick möjlighet att besvara enkäten då de återkom till 

skolan. Efter en vecka återvände jag till skolorna och hämtade enkäterna. Anledningen till 

valet av metod är att jag genom enkätundersökningen kan få fram elevernas generella åsikter 

om mobbning. Om jag hade behövt få fram en djupare bild av fenomenet mobbning, hade jag 

valt att intervjua elever istället. Enkätundersökningen bestod av ett antal frågor där svaren var 

både öppna och bundna. Jag valde att ha en del svar öppna för att eleverna skulle få möjlighet 

att lämna ytterligare kommentarer. 

Jag har även bedrivit en fältstudie i syfte att bilda mig en uppfattning om skolmiljön. Denna 

observationsstudie har jag genomfört genom att promenera runt på skolgårdarna och inne i 

skolbyggnaderna. 
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2.1 Reliabilitet
Reliabilitet är ett annat namn för en studies tillförlitlighet. Enligt Ejvegård (2003) anger den 

tillförlitligheten och användbarheten hos de mätinstrument och måttenheten som använts. För 

att data ska vara så tillförlitliga som möjligt måste forskaren vara mycket noggrann i själva 

mätprocessen samt efteråt när han försöker bilda sig en uppfattning om datas tillförlitlighet.  

Enligt Rosengren m fl (2002) måste forskaren alltid räkna med att varje mätning är utsatt för 

slumpmässiga störningar och därför behäftad med mätfel. En oklart formulerad fråga kan 

framkalla ett visst svar hos vissa personer och ett annat hos andra. Gäller det en muntlig 

intervju kan ett tillfälligt tonfall eller minspel medföra en förändring av intervjupersonens 

svar. Temperatur, buller, besök, trötthet, sjukdomar kan även påverka svaren. Genom att 

bland annat ha bundna svarsalternativ kan man öka reliabiliteten. 

2.2 Validitet
Enligt Ejvegård (2003) innebär validitet att forskaren har studerat det denne avsåg att studera.  

När forskaren konstruerar till exempel enkätfrågor, kan han ibland tappa den ursprungliga 

idén ur sikte och hamna i en situation där han i någon mån mäter fel saker. Därför är det 

viktigt att utforma mätinstrumenten så att de verkligen mäter det forskaren vill att de ska 

mäta. Rosengren m.fl. (2002) anser att validitetsprövningar är centrala för all vetenskaplig 

forskning. 

3 MOBBNING

3.1 Begreppsdefinition
Jag ska under denna rubrik försöka reda ut begreppet mobbing. Det finns många definitioner 

vilket gör det svårt att exakt beskriva vad som menas. Anledningen till att jag valde att ta med 

Heinemann´s definition är att han är en pionjär inom forskningen om mobbning. Han arbetade 

bland annat som skolläkare och har skrivit ett antal böcker om mobbning. Jag valde även att ta 

med Dan Olweus definition av begreppet på grund av att han anses vara en av världens 

främsta mobbningsexperter. Han arbetar som psykolog och professor inom 

personlighetspsykologi och är därför ytterst relevant. Jag har även tagit med organisationen 

Friends definition. Det gjorde jag på grund av att det är en organisation som aktivt arbetar 

med mobbningsfrågor. Slutligen finns Piteå kommuns definition av mobbning och 

anledningen till att jag valde att ha med den är att de skolor som jag har med i min studie 

arbetar efter Piteåmodellen. 
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Heinemann (1972) beskriver det som ”gruppens gemensamma aggressivitet mot någon eller 

några som provocerar den eller drar på sig dess ilska.”. Han anser dock att det inte går att 

likställa begreppet mobbning med all aggressivitet. Mobbning är enligt honom psykiskt eller 

fysiskt gruppvåld riktat mot en person. 

Höiby m.fl. (2006) citerar Olweus: ”mobbning är för hand då en person upprepade gånger 

under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Det finns en 

obalans i styrkeförhållandet mellan parterna. Den som blir utsatt för de negativa 

handlingarna har problem att försvara sig och är, nästan hjälplös inför den eller de som 

plågar honom eller henne”. 

Organisationen Friends definition av begreppet mobbning lyder: ”Mobbning kan definieras på 

en mängd sätt men grundläggande kan sägas att det handlar om ett upprepande aggressivt 

beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig. En viktig 

gemensam utgångspunkt är att den som upplever sig mobbad har rätt att bli tagen på allvar. 

Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, utan en systematisk kränkning av en 

person. Negativt beteende och kränkande behandling måste dock självfallet betraktas som 

oacceptabelt även vid ett enstaka tillfälle”(www.friends.se)

I Piteå kommuns broschyr ”Mobbning – behandling enligt Piteåmodellen” definieras 

mobbning såsom; ”Mobbning är gruppvåld, som utövas av flera och som sker vid upprepade 

tillfällen och riktar sig mot enskilda individer”. Med våld avses såväl fysiska som psykiska 

handlingar. 

3.2 De inblandade individerna i mobbningssituationen
Man kan lätt tro att de som är inblandade i en uppkommen mobbningssituation är mobbaren 

och mobboffret, men så är inte fallet. Även medlöpare och den tysta majoriteten är inblandad. 

Mobbaren
Enligt Thornberg (2006) är den typiska mobbaren ofta aggressiv mot andra och i regel mer 

positivt inställd till våld än andra elever. Aggressiviteten riktar sig inte enbart mot offren utan 

även mot föräldrar och lärare. De har ett starkt behov av makt och vill gärna dominera andra. 

De pojkar som mobbar är ofta fysiskt starkare än mobboffret och sina kamrater. Sharp & 

Smith (1994) anser att dessa elever löper större risk än andra elever att utföra asociala 

handlingar när de växer upp. Om ingen gör något för att få dem att inse hur de beter sig

kommer de förmodligen att fortsätta trakassera andra människor.

http://www.friends.se
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Mobboffret
Enligt Thornberg (2006) finns det två typer av mobboffer, de passiva och de provocerande. 

De passiva mobboffren har lätt för att gråta och är ängsligare och försiktigare av sig än andra 

elever. Självförtroendet hos dessa elever är ofta lågt och de känner sig dumma, fula och 

misslyckade. Detta kan få dem att tro att den mobbning som de är utsatta för är befogad.

Många av dessa elever är negativt inställda till våld och på grund av att de inte är aggressiva 

varken vill eller vågar de ge igen när de blir retade. Den andra kategorin är de provocerande 

mobboffren. Dessa elever är ofta allmänt oroliga av sig och har svårt att koncentrera sig, 

vilket kan skapa irritation och spänningar. Då de ofta har ett häftigt humör har de lättare att 

komma i konflikt med andra elever. Dessa faktorer bidrar till att de kan bli mobbade. 

Enligt Sharp & Smith (1994) kommer de flesta elever att någon gång under skoltiden att 

utsättas för mobbning. De som utsätts påverkas på många olika sätt. De kan inte bara skadas 

kroppsligen utan även få ångest och lågt självförtroende. Andra får koncentrationssvårigheter 

vilket kan påverka deras inlärningsförmåga. Många mobboffer har ont i magen och 

huvudvärk, mardrömmar och ångest över att behöva gå till skolan. På lång sikt riskerar dessa 

elever att bli deprimerade när de växer upp. 

Medlöparen och den passiva majoriteten
Enligt Høiby (2002) finns det ytterligare två sorters deltagare, medlöpare och den passiva 

majoriteten. Medlöparen är kompis med mobbaren och genom att inte säga ifrån ger de 

mobbaren sitt godkännande, även om de innerst inne inte tycker om mobbning. Den passiva 

majoriteten består av de elever som står på sidan av och är åskådare till den mobbning som 

sker. Anledningen till att dessa elever inte säger ifrån är bland annat att de är rädda för att 

själva bli mobbade.

3.3 Pojkar och flickors mobbning
Enligt Höistad (1994) kan mobbning se olika ut beroende på om det är en pojke eller flicka 

som trakasserar. Pojkar mobbar på ett mera högljutt sätt och mobbningen är ofta mera fysisk. 

Flickor mobbar genom att utesluta offret från gemenskapen. De viskar, sprider rykten och 

anmärker till exempel på offrets frisyr och dennes kläder. Den mobbning som flickor 

använder sig av kan vara svårare att upptäcka eftersom den inte syns lika tydligt. 

3.4 Vad är mobbning?
Björk (1999) förklarar att företeelsen mobbning har varit känd under en lång tid, och att man i 

Skandinavien började forska om mobbning på 1970-talet. Begreppet kan härledas tillbaka till 

franska revolutionen, den tid som sociala problem löstes med hjälp av våld. Björk anser att 
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våldet tycks vara vanligare idag men att det mest troligt beror på att våldet syns tydligare idag 

och för att det uppmärksammas mer än förut. 

Enligt Thornberg (2006) förekommer det en del retande i skolan. Det handlar inte om 

mobbning om det sker på ett lekfullt och vänskapligt sätt där alla parter är med på det. Men 

om den som blir retad känner sig förnedrad, kränkt och illa berörd har retandet övergått till 

mobbning. 

Det finns tre former av mobbning, fysisk, verbal och indirekt mobbning. 

Fysisk mobbning
Enligt Thornberg (2006) sker den fysiska mobbningen bland annat genom sparkar, slag och 

att man tar eller förstör saker som tillhör offret. Denna mobbning är enligt Höistad (1994) 

lättast att upptäcka då den utsatta kan ha fått sina kläder sönderrivna eller blivit slagen och fått 

sår eller blåmärken på kroppen. Coloroso (2003) anser att de elever som ägnar sig åt fysisk 

mobbning har en större risk att hamna i kriminalitet.

Verbal mobbning
Enligt Thornberg (2006) sker den verbala mobbningen genom att offret blir utfryst, utstött, 

retad eller förolämpad. Coloroso (2003) anser att den här formen är den vanligaste och 

effektivaste formen av mobbning och den är ofta en inkörsport till de två andra formerna. 

Indirekt mobbning
Enligt Thornberg (2006) är den indirekta mobbningen svårast att upptäcka då den oftast sker i 

det tysta och fördolda genom minspel, suckar, viskningar, grimaser och gester. Enligt 

Coloroso (2003) är den här formen av mobbning vanligast förekommande i pubertetsåldern. 

Den går ut på att systematiskt trycka ner mobboffrets självkänsla genom att personen blir 

ignorerad, isolerad och utesluten från gemenskapen. 

3.5 Var sker mobbningen?
Enligt Olweus (1999) sker mobbning på många olika ställen i samhället, men skolan är den 

plats där det mesta av mobbningen äger rum. Omkring 50-75 % av mobbningen inträffar

under rasterna, oftast på skolgården, i korridorerna eller på någon undanskymd plats.  

3.6 Att bemöta mobboffret
Björk (1999) anser att det är viktigt att mobboffret blir trodd när han eller hon berättar om den 

mobbning som denne blivit utsatt för. Man får aldrig bagatellisera det som eleven berättar. 



11

Det krävs stort mod av mobboffret att våga berätta och att sen inte tas på allvar är att om igen 

utsättas för ett övergrepp. 

3.7 Hjälp mobbaren att sluta mobba

Ett effektivt sätt att få mobbaren att sluta trakassera sina mobboffer, enligt Thornberg (2006) 

är att samtala och resonera med eleven så att denne förstår varför mobbning inte är 

acceptabelt. Eleven ska lära sig vilka konsekvenserna blir om hon eller han beter sig på ett 

aggressivt eller negativt sätt, samt få en förståelse för hur mobboffret känner och upplever 

situationen. 

4 VAD SÄGER LAGEN?

4.1 FN:s barnkonvention om barns rättigheter
Olika stater kan välja att följa barnkonventionen, vilket Sverige har valt att göra, eller att inte 

göra det. Barnkonventionen är en beskrivning av vilka rättigheter som borde gälla för alla 

barn i hela världen. Konventionen säger att alla barn har samma rättigheter och är lika mycket 

värda. Barnets bästa måste alltid komma först. Vidare säger barnkonventionen att alla barn 

har rätt att uttrycka sina åsikter och att de vuxna måste lyssna på deras önskningar och vad de 

tycker är viktigt. (www.barnkonventionen.nu)

4.2 Brottsbalken
Enligt brottsbalken är mobbning en brottslig handling som kan leda till åtal. De 

brottsrubriceringar som kan komma i fråga när mobbning polisanmäls är bland annat 

misshandel, vållande till kroppsskada, trakasserier, förtal, förolämpning, ofredande, olaga hot 

och olaga tvång. (SFS 1962:700)

4.3 Skollagen
I skollagens första kapitel, andra paragrafen står det: verksamheten i skolan skall utformas i 

överenskommelse 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 inom skolan 1) främja jämställdhet mellan 

könen samt 2) aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 

rasistiska beteenden”. (www.riksdagen.se)

http://www.barnkonventionen.nu
http://www.riksdagen.se
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4.4 Läroplanen
I läroplanen (Lpo 94) står det skrivet ”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan 

kränkande behandling skall aktivt motverkas” (www.skolverket.se) 

4.5 Arbetsmiljölagen 
Alla skolelever har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen ska se till att barn 

mår bra i skolan och att de inte råkar ut för olyckor. Det finns klara regler att barn och 

ungdomar inte ska bli hotade eller råka ut för våld i skolan. (www.av.se).

4.6 Socialtjänstlagen
I Socialtjänstlagarna (2006) står det skrivet att lagen finns till för att skydda barnen. Om man 

misstänker att en elev far illa är skolan skyldig att göra en anmälan så att socialtjänsten kan 

göra en utredning. Man behöver inte med säkerhet veta att barnet farit illa, det räcker att man 

tror det. 

5 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Grundskolan ska, enligt läroplanen ha en övergripande plan för hur man ska förebygga och 

förhindra mobbning. Enligt Ekelund & Dahlöf (2005) är det rektorns ansvar att se till att 

handlingsprogrammet finns och att den följs. I handlingsplanen ska det tydligt framgå att 

kränkande behandling innefattar mobbning, trakasserier och rasism samt att skolan tar avstånd 

från alla sådana tendenser. Den ska på ett tydligt sätt förklara vilka rutiner som ska tas till om 

kränkningar äger rum. Handlingsplanen skall vara känt och förankrat hos all personal, elever 

och föräldrar. Handlingsplanen är ett viktigt redskap i det förebyggande arbetet enligt 

Nordenmark & Rosén (2008). Med hjälp av planen får man möjlighet att synliggöra, 

strukturera och följa upp verksamheten. Fördelen med att ha en handlingsplan är att den är 

tydlig och informativ samt tillgänglig för alla. Om en elev utsätts för kränkande behandling 

skall skolan, enligt grundskoleförordningen, upprätta ett åtgärdsprogram för hur problemet 

ska lösas. I programmet skall framgå vilka insatser som ska göras och vem som ansvarar för 

vad. Ekelund & Dahlöf (2005) poängterar hur viktigt det är att lärarna är engagerade. Utan 

engagemang är det svårt att hjälpa eleverna att bygga upp en bra kamratanda. Om en elev i 

grundskolan beter dig på ett olämpligt sätt har inte skolan rätt att stänga av denne från 

http://www.skolverket.se
http://www.av.se
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undervisningen. Däremot får andra former av åtgärder vidtas såsom att säga till eleven och att 

kontakta dennes föräldrar. 

5.1 Arbetsmiljön ute och inne i klassrummet
Forskning har visat att det finns ett klart samband mellan mobbning och en dålig 

utomhusmiljö. Sharp & Smith (1994) menar att man kan minska mobbning vid skolor genom 

att man förbättrar skolmiljön. Detta kan göras till exempel genom att bygga större skolgårdar, 

ha fler bänkar, växter och buskar.  Även Thornberg (2006) poängterar hur viktig 

utomhusmiljön är för att mobbning inte skall uppstå. Genom att skapa en tilltalande och 

välutrustad utemiljö som inbjuder till positiva aktiviteter går det att motverka 

mobbningstendenser.

Även den inre skolmiljön kan leda till kränkande handlingar elever emellan. Öppna, ljusa och 

välskötta lokaler uppmuntrar till både lärande och samspel mellan elever. Thornberg (2006)

anser att ett positivt socialt klimat i klassrummet stärker samhörigheten. Läraren kan 

tillsammans med eleverna stifta regler som rör mobbning, till exempel att hjälpa elever som 

blir mobbade och att umgås med de elever som lätt hamnar utanför gemenskapen. 

Enligt Høiby (2002) måste lärarna vara vaksamma och ingripa så att mobbarna inte försöker 

ta över i klassrummet. Hon menar att om mobbarna får tillåtelse att dominera i klassrummet 

skapas oro bland eleverna och läraren riskerar att förlorar elevernas respekt och sin 

ledarfunktion. Det är de vuxnas ansvar att förmedla och se till att de ordningsregler som gäller 

i klassen följs av alla. En god gemenskap i klassen bidrar till trivsel. Høiby (2002) poängterar 

att det är viktigt att alla elever får känna sig bemött, förstådd, accepterad och bekräftad. Om 

alla elever och all personal bryr sig om varandra lär sig eleverna att respektera varandras 

olikheter.

5.2 Rastvakter
Enligt Thornberg (2006) är ett rastvaktssystem en bra åtgärd. Mobbning sker oftast ute på 

skolgården eller på andra platser i skolan som är dåligt övervakade av de vuxna. Thornberg 

hänvisar till Olweus forskning som visat att ju fler lärare som befinner sig på skolgården 

under rasten, desto mindre mobbning förekommer på skolan. Även Sharp & Smith (1994) 

anser att rastvakter har en viktig funktion. En fördel är att det blir lättare för elever att gå fram 

till en rastvakt och berätta om mobbning om de känner rastvakten sedan tidigare. En annan 

fördel är att eleverna blir mindre anonyma och på så sätt blir det lättare att förhindra 

mobbning och trakasserier på rasterna.  



14

5.3 Klassmöten
Höiby m.fl (2007) citerar Olweus: ”våra analyser har visat att utformningen av klassregler 

mot mobbning och regelbundna veckovisa klassmöten med uppföljningssamtal är av särskild 

betydelse” Genom att ha klassmöten får eleverna möjlighet att säga ifrån om de upplever sig 

bli retade och då kan eventuell framtida mobbning stoppas i god tid. 

5.4 Faddersystem
Ett faddersystem är enligt Pipping (2007) ett sätt att låta de äldre eleverna på skolan ta hand 

om de yngre. Systemet skapar gemenskap mellan alla elever på skolan. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att det är de vuxna som är ansvariga för fadderverksamheten och ska se till att 

allt fungerar på ett bra sätt. 

5.5 Kamratstödjare
Pipping (2007) beskriver även vad en kamratstödjare har för funktion. Deras uppgift är att 

vara uppmärksamma och att ha ögonen öppna på mobbing i skolan. Om de ser att en elev blir 

kränkt eller mobbad ska de anmäla detta till den ansvariga läraren.

5.6 Piteåmodellen
Piteåmodellen utarbetades under läsåret 1993/94 av skolpsykolog Ulf Lahti och skolkurator 

Brith Fäldt. Piteå kommun har sedan 1995 arbetat aktivt med att utbilda skolpersonal i syfte 

att behandla akut mobbning. Alla som arbetar inom skolans värld får fortlöpande utbildning 

om mobbning och de personer som arbetar i mobbningsteamen får särskild utbildning i 

samtalsträning. Piteåmodellen är baserad på flera olika modeller och på egna erfarenheter av 

mobbningsarbete. 

Det förebyggande arbetet bör grundläggas tidigt, till exempel genom att skapa ett bra klimat i 

klassrummet. Föräldrarna är även en viktig resurs i det förebyggande arbetet. Föräldramöten 

är ett bra tillfälle att tillsammans diskutera normer och värderingar samt att utforma de regler 

som ska finnas i klassen. Rektor bär huvudansvaret för hur det förebyggande och akuta arbetet 

bedrivs. Det ska finnas ett mobbningsteam som eleverna kan kontakta om mobbning 

uppkommer. När mobbningteamet får en anmälan om misstänkt mobbning ska de först och 

främst ta reda på om det är mobbning det handlar om genom att ställa följande frågor; Vem 

gjorde vad? När? Hur och hur ofta? Fakta söker man genom att prata med anmälaren och 

eventuella vittnen till händelsen. Dessa fakta får det inte finnas några tveksamheter kring. 

Samtalen som sker med mobbaren eller mobbarna går ut på att mobbningteamet vet saker som 
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mobbaren/mobbarna trott att ingen vetat om. Piteåmodellen bygger på korta enskilda samtal 

med varje mobbare samt offret. 

Dessa samtalsmetoder heter ”suggestiv-tillsägelse-metod (STm) och ”gemensamt-bekymmer-

metod (GBm). Vilken modell som används beror på mobbningens art och mobbarnas ålder. 

STm lämpar sig bäst för yngre och omognare elever medan den är mindre lämpad för i 

ärenden där det finns ett starkt grupptryck bland mobbarna. STm bygger på suggestion och 

tillsägelse. GBm passar för äldre och mognare elever eller när mobbarna bildat en grupp med 

stark samhörighet. Den har en karaktär av att vara ett allvarligt samtal där man resonerar sig 

fram hur man tillsammans kan förbättra en ohållbar situation. 

Samtalen med de inblandade bör ske vid en tidpunkt då mobbarna finns i skolan och de får 

inte ges tillfälle att samtala med varandra. Man pratar med en mobbare i taget och sist med 

offret som får reda på vad mobbarna har lovat att förbättra och vad som kommer att ske fram 

till uppföljningssamtalet. Om det är ett provocerande offer kan det bli nödvändigt att diskutera 

de saker som mobbarna har irriterat sig på och hur offret ställer sig till dessa. Det är viktigt att 

medla sig fram till en acceptabel lösning för båda parter. Uppföljningssamtalet bör sedan ske 

inom 2 veckor och syftet är att undersöka om mobbningen har upphört eller om fler åtgärder 

måste sättas in. Vid uppföljningssamtalet pratar man först med offret och hör hur denne har 

upplevt tiden efter det första samtalet. Man undersöker även om mobbningen har upphört 

genom att prata med mobbarna. Om mobbningen har upphört är det viktigt att berömma alla. 

Avsikten med samtalen är inte att ställa mobbarna mot väggen. Målet är att få ett slut på den 

pågående mobbningen. Det finns en rad olika orsaker till att mobbningen inte upphör trots alla 

åtgärder som satts in. Det kan bero på att mobbaren saknar empatisk förmåga eller att han 

eller hon har en roll i gruppen som går ut på att vara negativ. Här måste behandling ske 

individuellt utifrån de förutsättningar som finns. Nya åtgärder sätts nu in. Det är viktigt att 

föräldrarna får information så att de vet hur det förebyggande och akuta arbetet går till. Om 

deras barn är inblandade i mobbning har de rätt att ta del av dokumentationen som förts och 

ha kontakt med personalen i teamet. 
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6 PRESENTATION AV INFORMANTER OCH SKOLORNA

6.1 Presentation av informanter
För att få en uppfattning om vad högstadieelever anser är mobbning har jag gjort en 

enkätundersökning där totalt 221 elever har besvarat enkäten. Bortfallet var 3 stycken elever. 

För att få en djupare inblick i personalens uppfattning och på vilket sätt de arbetar för att 

förebygga mobbning vid respektive skola har jag intervjuat fyra stycken personer som alla på 

något sätt arbetar med mobbningsfrågor. Dessa personer arbetar bland annat som lärare, 

kurator och speciallärare. För att inte avslöja deras identitet har jag valt att ge dem figurerade 

namn och ålder.

 Anita är 42 år och hon har arbetat 5 år på denna skola. 

 Annika är 60 år och har arbetat inom skolans värld i över 20 år. 

 Lisa är 38 år och har arbetat i över 8 år på denna skola.

 Stina 35 år har arbetat på denna skola i cirka 1,5 år. 

6.2 Presentation av skolorna

Skola 1
Jag tycker att skolan ser trevlig ut fastän den har en del år på nacken. Det syns tydligt att det 

har skett och fortfarande sker renoveringar för att förbättra miljön både inom- och utomhus. 

Matsal, klassrum och korridorer är uppfräschade men gymnastiksalen och de närliggande 

omklädningsrummen är i behov av renovering. Jag ser en stor parkeringsplats med både 

personbilar, cyklar och mopeder. När jag sen går runt skolbyggnaden ser jag basketkorgar och 

en skateboardramp i närheten. När jag tittar mig omkring så kan jag se bostadsområden med 

både lägenheter och villor. Även om det finns många hus här så är det ändå påfallande nära 

till naturen. Denna skola ligger strax utanför Piteå och har cirka 400 elever. De kommer från 

hem med olika bakgrund, allt ifrån ensamstående till kärnfamiljer, lågutbildade till 

högutbildade.  Det går i genomsnitt 22 elever i varje klass. 

Skola 2
Även skola 2 ser trevlig ut och det jag reflekterar först över är att skolan ser så ren ut. Jag 

vandrar runt på skolgården och noterar att det finns ett par basketkorgar och en lekpark. 

Skolgården känns trevlig med ett antal träd med träbänkar som bidrar till den gemytliga 

atmosfären. Jag ser även en fotbollsplan i nära anslutning till skolan. Jag promenerar in i 

skolbyggnaden och upptäcker att även här inne är det rent och fint. Det finns många bänkar 

längs väggarna och en del bord, stolar och soffor. Klassrummen och korridorerna ser rena 

och fräscha ut. Matsalen likaså. Jag fortsätter ut igen och studerar omgivningen. Det finns 
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både villor och lägenheter i närheten av skolan. Även denna skolas upptagningsområde består 

av elever med olika bakgrund. Här går cirka 300 elever och varje klass har i genomsnitt 22 

stycken elever. 

Båda skolornas vision är att alla elever skall få synas och höras. Alla ska våga prata och bli 

lyssnade till. Budskapet i verksamhetsidén är att alla ska visa varandra respekt och ta ansvar 

för att alla ska känna trygghet och gemenskap.

7 RESULTAT

Här redovisas resultatet av mitt arbete. Resultatredovisningen sker utifrån de frågeställningar 

jag har haft. Vad är mobbning? Vad har elever som går på högstadiet för åsikter om 

mobbning? Hur arbetar skolorna inom Piteå kommun för att hantera och förebygga 

mobbning? Vad säger lagen?

Vad är mobbning?
Enkätundersökningen visar att de flesta elever har liknande uppfattningar om vad som är 

mobbning. Mobbning är när någon blir retad eller slagen av någon annan. En annan vanlig 

beskrivning är att mobboffret blir utestängt och inte får vara med i gemenskapen.

Eleverna tror att mobbning beror på olika saker. Anna som går i årskurs 7 och Amanda i 

årskurs 9 har liknande uppfattningar. De tror båda att grupptrycket spelar en stor roll och att 

man vill visa sig tuff inför sina kamrater. 

”Mobbning kan bero på att man vill visa sig cool”

”… jag tror att mobbare är osäkra personer som vill visa sig tuffa”

En åsikt som många elever har är att det är osäkra personer som mobbar andra. Linnea och 

Olle som båda går i årskurs 8 säger följande;

”Man kanske mobbar någon för att man inte vill hamna utanför och för att man 
är rädd för att själv bli mobbad”

”Mobbare går ofta på dom som är yngre för att dom inte vågar mobba dom som 
är lika gamla som dom själva”

Även personalen har liknande uppfattningar om mobbning. Lisa definierar mobbning som;  

”Mobbning det är när en eller flera elever trakasserar eller är taskiga mot 
någon annan elev som inte kan försvara sig”. 
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Anne definierar mobbning som;

”Jag vill beskriva mobbning som så att det är mobbning när en eller flera 
personer kränker en annan person”

Stina definierar mobbning som;

”…mobbning det är när en eller flera beter sig illa mot en annan person. När 
den utsatta personen har svårt att värja sig”. 

Annika definierar mobbning som;

”Mobbning är när en eller flera personer slår, retar eller stänger ute en annan 
person. Det är inte mobbning om till exempel två pojkar bråkar med varandra 
på ”vanligt” sätt, det vill säga så länge balansen mellan dom är jämn och båda 
är med på det på lika villkor. En mobbare vill skada den andra. Att ha makt 
över en annan människa”.

Vad har elever som går på högstadiet för åsikter om mobbning?
Enkätundersökningen visar att de flesta eleverna någon gång har sett eller hört att mobbning 

förekommer på skolan och endast ett fåtal uppger att de har känt sig mobbade i skolan. De 

flesta tror att de skulle våga ingripa om de ser att någon elev blir mobbad men endast ett fåtal 

av eleverna har ingripit när de sett någon bli mobbad. Om de ser någon bli mobbad vänder de 

sig i första hand till sin lärare eller någon annan personal på skolan och i andra hand talar de 

med sina föräldrar. Majoriteten av eleverna anser att skolan arbetar på ett tillfredställande sätt 

för att förhindra mobbning på skolan. De flesta är eniga om att det är lärarens ansvar att säga 

till den som mobbar och att se till att mobbningen upphör. 

Eleverna anser att det finns skillnader på hur killar och tjejer mobbar. Killar slåss mer och är 

mer hårdhänta medan tjejer mobbar genom att ignorera, prata illa om andra och sprider rykten 

om varandra. 

Flera av eleverna skrev om den elektroniska mobbningen. De anser att det har blivit vanligare 

att mobbning sker via e-mail, bloggar och i gästböcker än tidigare. Gabriella i årskurs 8 skrev 

att hon förut besökte Lunarstorm men att hon nu slutat göra det. 

”Jag fick elaka kommentarer. Därför har jag slutat vara på Lunarstorm”

Den här sortens mobbning tror hon är svår att stoppa.

”Jag tror att det är svårt att stoppa elektronisk mobbning. Det kanske går om 
alla gör en polisanmälan”
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Hur arbetar skolorna inom Piteå kommun för att förebygga mobbning?
Lisa berättar att de har ett antimobbningsteam på skolan som arbetar väldigt aktivt med det 

förebyggande arbetet. Hon anser att det är viktigt att upptäcka mobbningstendenser i god tid 

för att kunna få stopp på det så snabbt som möjligt. Skolan arbetar enligt Piteåmodellen och 

alla som är med i antimobbningsteamet har genomgått en utbildning för att lära sig hur de ska 

agera på ett effektivt sätt när mobbning uppstår. Hon berättar även att varje klass har två 

kamratstödjare och mentorer. Klasstödjarnas uppgift är att försöka upptäcka mobbning eller 

trakasserier i klassrummet eller ute på skolgården. Mentorerna pratar med eleverna om hur 

man bemöter och uppför sig mot varandra. Lisa tror att mobbning uppstår på grund av flera 

olika saker men hon kunde inte direkt peka på några specifika orsaker annat än att eleven 

kanske uppfattas som annorlunda av de andra eleverna. Hon anser att ett bra sätt att förhindra 

mobbning är att använda sig av rastvakter. Det gör att eleverna ser att det alltid finns någon 

vuxen ute på skolgården som de kan vända sig till om det händer någonting eller om någon 

bara vill prata av sig. Det är ett bra sätt att få kontakt med alla elever och de lär känna alla 

lärarna på detta sätt. 

Anne berättar att de har ett antimobbningsteam som består av både elever och personal. 

Eleverna arbetar för att alla elever ska trivas på skolan och personalen hjälper till om det 

uppstår konflikter eller mobbning. Det är av stor vikt att alla stöttar och uppmuntrar varandra. 

För att skolor ska kunna minska antalet mobbningsärenden är det betydelsefullt att alla är 

medvetna om att mobbning går att stoppa om alla arbetar aktivt med det. Hon betonar även 

föräldrarnas ansvar. Som förälder får man inte blunda för hur ens egna barn uppför sig mot 

andra människor. Empati för andra människor måste läras in redan när man är liten. När 

mobbning uppkommer arbetar de efter Piteåmodellen som alla elever och personal som ingår i 

antimobbningsteamet har fått utbildning i. Hon tycker att modellen är ett bra hjälpmedel i det 

förebyggande arbetet och när de ska reda ut ett mobbningsärende. Även Anne talar om 

rastvakternas viktiga uppgift. På hennes arbetsplats använder de sig av ett rullande schema, på 

så sätt turas de om att vara rastvakt. Hon poängterar ett flertal gånger hur viktigt det 

förebyggande arbetet är. 

”…och det är ju jätteviktigt att man även kommer åt den mobbning som sker 
genom mobil och datorer. Det pratar vi om i skolan och försöker få våra 
ungdomar att förstå hur viktigt det är att få ett stopp på den sortens mobbning
och den mobbningen är lika allvarlig. Förut kunde dom som blev utsatta finna 
trygghet hemma men nu är det ju inte så. Mobbaren kommer åt sitt offer även på 
håll så att säga.”
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Stina anser att skolan bär ansvar för att mobbning inte ska uppstå på skolorna, men att även 

föräldrarna bär ett stort ansvar genom att lära sina barn hur man uppför sig mot andra 

människor. Hon berättar att det arbetas på olika sätt med mobbningsfrågor i klasserna. Det går 

att förbättra arbetet, enligt henne, genom att mera regelbundet påminna eleverna om de 

ordningsregler som skolan har. Det går även att anordna fler temadagar och genomföra fler 

studiebesök. Genom friluftsdagar kan man förstärka kamratandan i klassen. Det finns 

klasstödjare i varje klass som håller lite extra koll på sina klasskamrater och om de upptäcker 

att någon är elak mot någon säger de till sin klasskamrat eller anmäler det de har sett till 

läraren.  Hon berättar att det finns ett antimobbningsteam på skolan som arbetar med 

mobbningsärenden. De som ingår i antimobbningsteamet har alla fått gå en utbildning inom 

Piteåmodellen. Det är viktigt att elever som blir mobbade tas på allvar och att man lyssnar på 

vad eleven har att säga. 

”Det kan ju vara så att han eller hon inte har vågat berätta för någon annan så 
därför är det så viktigt att man lyssnar på eleven och tar denne på allvar. Skulle 
man inte göra det så kanske hon inte berättar för någon annan heller. Vi är alla 
ansvariga för att alla elever trivs på skolan..//.. ingen ska behöva vara rädd”.

Annika berättar att skolan arbetar kontinuerligt med mobbningsfrågor. Hon tror att det bästa 

sättet att förhindra mobbning är att prata med eleverna. Att väcka elevernas förståelse och 

empati för andra människor. Men hon anser även att skolmiljön är av betydelse.

”Vi är noga med att ungdomarna använder ett hyfsat språk när de pratar med 
varandra. Man får inte kalla varandra för fula saker. Det jobbar vi också 
mycket med. Även utemiljön är viktig…./…. Vi genomför en undersökning bland 
våra elever varje år och den har visat att eleverna trivs på skolan och dom 
tycker att arbetsmiljön är bra. Det är mycket roligt att höra. Det visar att vårt 
hårda arbete fungerar och har gett genomslag ”.

Alla informanter anser att det förebyggande arbetet är viktig och måste fortgå hela tiden. Lisa 

berättar att det är viktigt att handlingsplanen och åtgärdsprogrammet uppdateras varje år då 

mobbningsformerna förändras med tiden. 

”Det är farligt om man stannar av i arbetet och tror att ja nu har vi en bra plan.. nu 
följer vi den .. nä man måste hela tiden arbeta med mobbningsfrågorna och uppdatera 
planen för att det ska funka på det mest effektiva sätt” 

Lisa berättar att personalen på den skola som hon arbetar vid har kunnat skönja en förändring 

hos eleverna vad gäller respekten mot andra människor. Hon menar att all våld som ungdomar 

kommer i kontakt med är en bidragande orsak till detta.
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”Vi har upplevt att respekten hos vissa elever har sjunkit så nu ska vi 
intensifiera arbetet…/… jag tror att samhällsklimatet är en stor bidragande 
orsak.. samhället förändras hela tiden.. våldet  blir råare och råare… det är 
mycket våld i de filmer som ungdomar tittar på.. och i spel som spelas på 
datorer och så” 

Hur hanterar personalen den mobbning som uppstår?
Intervjuerna visar att båda skolorna arbetar på ett liknande sätt, enligt Piteåmodellen. Det 

innebär att när de får signaler om att någon blir mobbad tar de först reda på fakta för att se om 

det är mobbning det handlar om. Anne menar att det är viktigt att ta reda på vad som har hänt 

genom att prata med anmälaren och eventuella vittnen till händelsen.

”Det är ju inte säkert att det är mobbning det handlar om.. kan ju ibland vara 
vanligt tjafs mellan två elever. Men om det visar sig vara mobbning så tar vi ett 
allvarligt snack med dom som är inblandade” 

Även Stina anser att det är viktigt att ta reda på fakta genom att prata med anmälaren och att 

ta reda på om fler elever har bevittnat händelsen. 

Jag vill veta exakt vad dom har sett eller hört. Jag vill få så mycket information 
som möjligt för att få veta om det är mobbning det handlar om eller om det bara 
är tjafs två elever emellan”  

Sen tar de kontakt med offret, mobbaren eller mobbarna om de är flera. Offret får veta att det 

som händer inte är hans eller hennes fel och att skolan ser allvarligt på det som hänt. 

Mobbaren får vid detta samtal veta att det han eller hon gör är oacceptabelt och olagligt. 

Mobbning får inte förekomma, varken i skolan eller på fritiden. Efter dessa samtal tar skolan 

kontakt med föräldrarna och rektor. Anne poängterar att uppföljningen är viktig och måste 

genomföras inom några dagar.

”Efter några dagar pratar vi med mobbaren igen och han får då berätta om vad han 

har gjort för att förbättra situationen och om han har slutat mobba den andra eleven”

Om mobbningen inte upphör sammankallar rektor till ett möte där denne tillsammans med 

mobboffer, mobbare, föräldrar, lärare, kurator och skolsköterska diskuterar fortsatta åtgärder. 

Stina berättar att sista utvägen är att göra en polisanmälan men hon poängterar att det är 

ovanligt att mobbningsärenden går så långt. Mobbaren har oftast insett allvaret av sitt 

beteende och upphört med trakasserierna. 
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”Men jag måste ju även säga att det är väldigt ovanligt att det behöver gå så 
långt. Eleverna brukar få en tankeställare när dom blir upptäckta och när vi har 
pratat med dom inser dom flesta att det är fel det dom gör”

Dokumentationen är viktig. Där skrivs in vad som har hänt och vilka åtgärder som ska tas till 

för att få mobbningen att upphöra. Dokumentationen förvaras sedan inlåst.

8 DISKUSSION

Syftet med detta arbete är att studera begreppet mobbning. Jag har velat belysa elevers och 

skolpersonalens uppfattning och upplevelser av mobbning samt att undersöka på vilket sätt 

högstadieskolorna inom Piteå kommun arbetar för att förhindra att mobbning uppstår och hur 

de hanterar den mobbning som eventuellt förekommer. 

Det resultat som jag har kommit fram till är att eleverna som medverkat i 

enkätundersökningen har liknande uppfattningar om mobbning. De anser att en person blir 

mobbad när denne blir retad, slagen eller utestängd från gemenskapen. Även personalen har 

liknande uppfattning. De anser att en person blir mobbad när en eller flera personer 

trakasserar eller kränker en annan person som inte kan försvara sig. Både elevernas och 

skolpersonalens definitioner överensstämmer med de definitioner som har redovisat för i 

teorin, men mest med Olweus definition. Det är en fördel om både elever och personal har 

liknande definitioner om vad mobbning är eftersom det kan underlätta för personalen när de 

ska avgöra vad som verkligen är mobbning och hur de ska få mobbningen att upphöra. Det är 

inte mobbning när till exempel två pojkar bråkar med varandra på vanligt sätt, det vill säga 

när båda är med på det. Bråket går över till mobbning när den ena parten känner sig 

förnedrad, kränkt eller illa berörd på något vis. 

Det är de vuxnas ansvar att säga till den som mobbar och att se till att mobbningen upphör. 

Eleverna ska ha ett visst ansvar för att mobbning inte förekommer men det är vi vuxna som 

bär huvudansvaret. Vi måste lära våra barn att alla människor är lika mycket värda och att vi 

måste acceptera människor som är annorlunda på något vis. 

Mobbning är vanligt förekommande i samhället och många elever har någon gång kommit i 

kontakt med mobbning då de har sett eller hört att elever bli mobbade.  Det ska finnas 

antimobbningsteam på skolorna och dessa team måste arbeta aktivt med att förebygga 

mobbning. De som är med i teamet måste få utbildning om mobbning. Skolorna som 
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medverkade i undersökningen arbetar enligt Piteåmodellen. Modellen är ett bra hjälpmedel 

som underlättar för personalen när de kommer i kontakt med mobbning. Om mobbning 

uppstår ska de vuxna först ta reda på fakta för att se om det är mobbning det handlar om. Det 

som är anmärkningsvärt är att Piteå kommuns definition av begreppet mobbning lyder; 

Mobbning är gruppvåld, som utövas av flera och som sker vid upprepade tillfällen och riktar 

sig mot enskilda individer”. I definitionen bör framgå att det inte enbart är grupper som 

mobbar andra elever, utan även enskilda personer mobbar andra. 

Det är viktigt att de vuxna hjälper elever att lösa konflikter så fort som möjligt då det annars 

finns risk för att konflikten kan övergå till mobbning. Även dokumentationen är viktig. Där 

ska skrivas in vad som har hänt och vilka åtgärder som ska vidtas för att mobbningen ska 

upphöra. Dokumentationen förvaras sedan inlåst.

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan mobbning och en dålig 

skolmiljö. Eleverna måste ha någonting att göra på rasterna på grund av att det lättare uppstår 

konflikter och mobbning om eleverna inte har någonting att göra. Basketkorgar och stora ytor 

där eleverna kan spela fotboll kan bidra till den trevliga atmosfären. Det bör även finnas 

grönområden med bänkar som eleverna kan sitta på när de är ute på rast. Inomhusmiljön är 

lika viktig. Rena och fräscha korridorer, toaletter och klassrum kan bidra till mindre 

skadegörelse och klotter. 

Även rastvakter och klasstödjare kan bidra till att minimera mobbningstendenser. Det är 

positivt om eleverna ser att det alltid finns någon vuxen ute på skolgården som de kan vända 

sig till om det händer någonting eller om de bara vill prata av sig. Detta är även ett bra sätt för 

lärarena att lära känna alla elever.  Genom att ha klasstödjare kan mobbning förhindras i 

klassen. Men det är viktigt att man väljer rätt person till uppgiften eftersom alla i klassen 

måste känna förtroende och tillit till denne person. 

Ordningsregler och klassmöten kan också förhindra mobbning inom klassen. Klassen bör 

själva utarbeta de ordningsregler som ska gälla. Detta kan skapa större samhörighet bland 

elever. Genom att ha klassmöten får eleverna möjlighet att säga ifrån om de upplever sig bli 

retade. Det arbetas på olika sätt med mobbningsfrågor i klasserna men detta arbete går att 

förbättras genom att mera regelbundet påminna eleverna om de ordningsregler som skolorna 

har och att kontinuerligt prata med eleverna om mobbning så att deras förståelse och empati 

för andra människor väcks. 
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Skolorna måste följa de lagar som finns och som innefattar mobbning och kränkande 

särbehandling inom skolans värld. Det skall finnas en väl utarbetad handlingsplan som de 

använder sig av vid upptäckt av mobbning och ett åtgärdsprogram som de använder sig av om 

mobbning uppstår. Handlingsplanen ska arbetas fram gemensamt med elever, föräldrar och 

skolan och ska utvärderas varje år.  Många delar av Barnkonventionens text finns med i de 

undersökta skolornas visioner och verksamhetsidéer. Eleverna måste informeras om att 

mobbning och kränkande särbehandling är en brottslig handling och polisanmälning görs om 

mobbning inte upphör. Socialtjänsten ska kontaktas enligt lag om misstanke finns om att ett 

barn far illa. 

Det har gått bra att arbeta med studien. Det har varit enkelt att få tag i informanter och de 

personer som har blivit intervjuade har visat stort intresse för ämnet. För att informanterna 

skulle känna sig trygga vid intervjutillfället fick de själva välja var intervjun skulle 

genomföras, vilket skedde i olika klassrum och i ett kontorsrum. De intervjuer som skedde i 

klassrummen fungerade bäst. Det kom in personer vid några få tillfällen men varken jag eller 

informanten blev störda av det. Den intervju som genomfördes i ett kontorsrum hade fler 

störande moment. Telefonen ringde och det kom in personer vilket gjorde att vi kom av oss ett 

antal gånger. Både jag och informanten fick tänka efter vad det var vi pratade om då vi blev 

avbrutna. Innan intervjun fick informanterna möjlighet att läsa igenom intervjufrågorna. Två 

informanter valde att göra detta, och jag upplever att de svar som jag fick från dessa personer 

var mer genomtänkta än de svar som jag fick av de som valde att inte läsa igenom 

intervjufrågorna innan. Varje intervju spelades in på band vilket underlättade när 

transkribering av materialet genomfördes. Även enkätundersökningen har gått smidigt att 

genomföra. Jag bestämde tillsammans med mina kontaktpersoner att klasserna skulle få en 

vecka på sig att besvara enkäten, vilket klasslärarna uppskattade. Klassen fick då möjlighet att 

planera när enkätundersökningen passade att genomföras, och de elever som var frånvarande 

när enkätundersökningen gjordes fick möjlighet att besvara enkäten då de återkom till skolan. 

Detta har gjort att bortfallet är minimal. Det är endast 3 elever som inte har besvarat enkäten. 

Jag har försökt att uppnå hög reliabilitet genom att banda alla intervjuer, vilket har gett mig 

möjlighet att citera informanterna korrekt. Jag har även noggrant redogjort för hur jag har gått 

tillväga så att en annan forskare kan genomföra en liknande studie, och kanske få liknande 

resultat. För att uppnå så hög validitet som möjligt har jag utgått från de intervjuguider som 

jag har upprättat för denna studie. För att kunna sammanställa och dra slutsatser var det 

viktigt att alla informanter fick ungefär samma frågor. Detta gällde även vid 
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enkätundersökningen. Även om det har gått bra att genomföra studien finns det saker som 

hade kunnat göras annorlunda. Jag har inte låtit samtliga högstadieelever besvara enkäten då 

jag ansåg att jag inte hade den tid som skulle behövas för materialsammanställningen. Jag har 

även insett fördelen med att samarbeta med någon klasskamrat så att vi tillsammans hade fått 

möjlighet att bolla tankar och funderingar emellan oss.  Det hade även varit en fördel om vi 

hade varit två när intervjuerna genomfördes då en av oss hade kunnat göra anteckningar på 

sidan av. En del av den icke-verbala kommunikationen gick förlorad då jag ensam 

genomförde intervjuerna med mina informanter.  Att arbeta ensam med detta stora projekt har 

varit jobbigt men det har samtidigt varit mycket lärorikt. 
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Bilagor
1. Enkätfrågor till högstadieelever
2. Intervjufrågor till lärare, kurator, speciallärare
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Enkätfrågor till högstadieelever:

1. Kön              

….. Kille           ….. Tjej

2. Vilken årskurs går du i?

….. 7:an         ….. 8:an        ….. 9:an 

3. Vad anser du är mobbning?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

4. Har du sett eller hört att mobbning förekommer på din skola?

…… Ja       

…… Nej 

5. Är det någon skillnad på hur killar och tjejer mobbar?

…..  Ja     

….. Nej 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Vad tycker du man ska göra om man ser någon bli mobbad?

….. Prata med sin lärare eller med annan personal på skolan.

….. Prata med sina föräldrar.

….. Prata med den som blir mobbad.

….. Prata med mobbaren.
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7. Skulle du våga ingripa om du ser att en elev på din skola blir mobbad?

….. Ja         

….. Nej

8. Har du någon gång ingripit när du sett någon bli mobbad?

….. Ja          

….. Nej

9. Har du någon gång känt dig mobbad i skolan?

….. Ja          

….. Nej

10. Brukar ni prata om mobbning i klassen?

….. Ja          

….. Nej

11. Anser du att din skola arbetar på ett tillfredställande sätt för att förhindra 

mobbning på skolan?

….. Ja          

….. Nej

Om nej, på vilket sätt tycker du att arbetet kan förbättras? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

12. Övriga kommentarer: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!!



30

Intervjufrågor till lärare, kurator och speciallärare.

Inledande frågor.

1. Namn?
2. Hur länge har du arbetat som (lärare, kurator, speciallärare)?
3. Berätta om skolan? (typ av skola, antal elever och klasser, elevernas sociala bakgrund, 

skolmiljön ute och inne).
4. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Om mobbning.

5. Vad är mobbning och hur skulle du vilja beskriva begreppet mobbning?
6. Varför uppstår mobbning 
7. Hur arbetar ni i klassen (skolan) för att förebygga mobbning? 
8. Tycker du att man skulle kunna utveckla det förebyggande arbetet på något sätt, i så 

fall hur?
9. När ni upptäcker mobbning, hur och vad gör ni för att få ett stopp på mobbningen? 
10. Har ni rastvakter?
11. Har ni hört talas om e-mobbning? 
12. Vad har ni sett för reaktioner/följder hos elever som blir/blivit utsatta? 
13. Hur bemöter ni den mobbade?
14. Hur kan ni hjälpa mobbaren att sluta mobba?
15. Har ni samarbete med någon organisation? 
16. Har du något mer att tillägga?


