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Abstrakt 
 

Syftet med vår undersökning är att studera hur elever och pedagoger på en högstadieskola 
upplever mobbningsförekomst samt skolans praktiska bekämpning av den. Arbetet är en 
kvalitativ intervjustudie på en högstadieskola i västerbotten. Undersökningsgruppen bestod 
av tretton elever samt tre elever som var ”spanare”. Tre lärare intervjuades varav två 
stycken var aktiva i mobbningsteamet. Även rektorn intervjuades samt två fritidsledare och 
en kurator. För att få en djupare insikt i ursprunget av skolans mobbningsarbete intervjuade 
vi en person som startat upp ett projekt på skolan. Antalet informanter är tjugofyra stycken. 
Resultatet i vår undersökning visar att elever och personal ser mobbning och 
mobbningsarbete ur olika perspektiv. Våra slutsatser är att skolan har bra pedagoger som 
aktivt på daglig basis arbetar med att stävja och motverka mobbningens förekomst. 
Medskapande projektet har medfört en bättre stämning på skolan och en ökad medvetenhet 
hos lärarna om hur de bör förhålla sig i emotionella och sociala situationer vilket i 
förlängningen kan bidra till mindre mobbning. Vi har även funnit att det föreligger 
skillnader mellan elever och pedagogers upplevelser av mobbningens förekomst och den 
praktiska bekämpning av mobbning De lärdomar vi fått från våra intervjuer och de 
slutsatser vi dragit från dessa är väldigt värdefulla för oss att ha med när vi ska ut och 
arbeta som blivande pedagoger.  



  
 

Förord 
 
Ett stort tack till skolan där undersökningen utfördes. Vi vill särskilt tacka våra informanter 
lärare, elever, fritidsledare, rektor och kurator. De har gjort detta arbete möjligt att 
genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Anna Öqvist som hjälpt oss att klara av denna 
uppgift, hennes stöd och råd är väl uppskattat. 
 
Luleå 2005-05-28 
 
Kristin Andersson 
Lena Bolin 
Stephan Sandberg 
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1. Inledning 
 
Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas 
tystnad. Martin Luther King  
 
Menckel (2002) skriver att skolan är Sveriges vanligaste arbetsplats med cirka 1.3 miljoner 
elever och 15000 anställda vid närmare 6000 grund och gymnasieskolor. Alla elever från sex 
års ålder omfattas sedan 1991 av arbetsmiljölagen. Detta innebär att elever på samma sätt som 
vuxna i arbetslivet har rätt till en bra miljö där de utvecklas både intellektuellt och socialt. 
Sveriges utbildningsminister Östros i Menckel påpekar att skolan är den mest betydelsefulla 
platsen utanför hemmet för där händer allt det stora och nya. Drömmarna och 
förhoppningarna kan grusas när siffrorna eller bokstäverna krånglar, bästisen sviker eller ännu 
värre, ingen att leka med alls.  
 
Mobbning och utanförskap är något som berör oss på ett djupt personligt plan, anknytning till 
fenomenet har vi genom att vi känner någon som blivit utsatt för mobbning. Under skolåren 
har vi upplevt det hänsynslösa klimatet som ofta råder inom skolans fyra väggar. Mobbning 
har vi sett ske i det fördolda men även helt öppet framför handlingsförlamade lärare i vissa 
fall har även läraren deltagit i mobbningen. En av oss har blivit utsatt för mobbning under tre 
år. Att det fick pågå under så lång tid berodde delvis på att ingen lärare aktivt agerade för att 
stoppa mobbningen. Frågan är hur det kan komma sig att vissa lärare och pedagoger i dagens 
upplysta samhälle fortfarande inte stoppar denna företeelse. Eftersom vi som blivande 
pedagoger kommer att stöta på problemet känner vi att det är viktigt att veta hur vi kan arbeta 
för att stoppa, förebygga och motverka mobbning. Vilka mänskliga faktorer kan bidra till att 
vuxna väljer att inte se, eller aktivt motverkar mobbning. Denna kartläggning är ett exempel 
hämtat ur verkligheten på hur en skola arbetar för att motverka mobbning. 
 
Enligt Barnens rätt i samhället (BRIS 2002) har mobbning sedan 1990 – talet varit den största 
enskilda anledningen till varför barn och ungdomar ringer dem. En femtedel av samtalen är 
mobbningsfall. Mobbningssamtalen till Bris slog alla tidigare rekord år 2002 och slutade på 
drygt 3000 samtal. Det är en ökning med tretton procent sedan år 2000.  
 
Isaksson (1997) framhåller att i Olweus forskningsresultat från 1983 var ungefär femton 
procent av det totala antalet elever i den svenska grundskolan inblandad i mobbning. Var 
tionde elev utsattes för mobbning. I en undersökning från folkhälsoinstitutet som är redovisad 
under våren 1995. Framkommer att av ett urval på drygt 3000 elever i årskurs fem, sju och nio 
svarade tre procent att de blivit mobbade en gång i veckan eller mer i skolan den aktuella 
terminen enligt Isaksson. Siffrorna från undersökningen 1993 har sedan jämförts med Olweus 
undersökning från 1983, de är i stort sett jämförbara. Det konstateras att mobbning är mer 
förekommande i årskurs fem och att det minskar något i de högre årskurserna. Däremot verkar 
det som om mobbningen totalt sett inte minskat sedan i början av 1980 – talet. 
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2. Bakgrund 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och förtryckta är de värden 
skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla och 
generositet, tolerans och ansvarstagande. (Utbildningsdepartementet, 1994/98, s.5) 

2.1 Begreppet mobbning 
 
Leymann (2002) betonar att mobbning är ett tämligen nytt ord som inte ens finns översatt på 
det engelska språket. Den som först använde sig av ordet vetenskapligt var enligt Leyman 
Lorenz som med ordet mobbning beskrev djurs beteende. Med mobbning avsåg Lorenz 
attacker i flock från mindre djur med ett enstaka större djur av helt annan art. Senare övertogs 
detta uttryckssätt av Heineman, som på 1960-talet började intressera sig för barns beteende på 
skolgården. Svåra och långvariga attacker från några få barn mot ett enskilt, ofta svagare 
barn, kallade han mobbing.  
Roos (1981) skriver att begreppet mobbning kunnat härledas så långt tillbaka i tiden som för 
cirka trehundra år sedan då människor löste sociala problem med våld. Termen mobb utgör 
enligt Roos en förkortning av latinets mobile vulgus. Direkt översatt betyder termen mobb den 
föränderliga, opålitliga hopen, mobbning är vardagsengelska. Att mobba betyder pöbla, 
anfalla, angripa eller bråka i gäng eller grupper. Enligt Roos är ofreda eller plåga de bästa 
svenska översättningar. Kamratförtryck, eller pennalism, är ord som funnits med ett antal år, 
innan begreppet mobbning dök upp. Framför allt har de använts för att skildra vissa enkönade 
miljöer, som internatskolor och liknande. 
 
2.1.1 Definitioner av mobbning 
Det finns många olika definitioner av mobbning och här nedan presenterar vi några. Vi väljer 
dock att förhålla oss till Olweus eftersom den är definierar mobbning ur ett brett perspektiv. 
 
Olweus (1992) beskriver att mobbning innebär när en person upprepade gånger och under en 
viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. En negativ handling är 
när en person tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag, det vill säga 
ungefär det vi lägger i begreppet aggressiv handling. Olweus påpekar att det kan finnas en 
viss obalans i styrkeförhållandet. Han anser att det går att skilja mellan direkt mobbning med 
relativt öppna angrepp på offret och indirekt mobbning i form av social isolering  

 
Pikas (1989) definierar mobbning på följande sätt: 
 
Mobbning är fysiskt eller psykiskt våld, som utövas av en grupp mot en person. Dessa gruppmedlemmar 
förstärker varandras beteende, mobbning är gruppvåld. 
 
Dock påpekar Pikas att allt inte är mobbning, om mobbning definieras för brett förlorar vi 
perspektivet. Björk (1995) har genom fyra fallstudier bekräftat följande antaganden, att 
mobbning utgör en serie av kränkningar och att varje kränkning är en sorts 
inkompetensförklaring. Hon skriver att inkompetensförklaringen gäller det spel som för 
närvarande spelas och till det hör vissa regler. För att få vara med att spela krävs att personen 
i fråga ställer upp på dessa regler. Spelet gäller ett utökat handlingsutrymme och speglar de 
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maktförhållanden som råder för tillfället, en ökning av handlingsutrymmet motsvaras av en 
ökning av makt. 
 
Enligt Forsman (2003) är så gott som alla forskare överens om att dåligt lösta konflikter kan 
utmynna i en mobbningssituation.  

 
2.2 Trobbing 
 
Ljungström (1994) skriver att begreppet trobbing har börjat användas på senare tid för att visa 
ett förstadium till något som kan utvecklas till mobbning. Han vill föreslå ordet som en ny 
samlande benämning på det som inte är mobbning. Några exempel är trakasserier, bråk, 
slagsmål, hotfulla beteenden och våld i olika grader och olika omfattning. Dessa rubriceras 
ofta som mobbning vilket ibland leder till begreppsförvirring. I många högstadieskolor är 
trobbing ett allvarligt och omfattande problem menar Ljungström. Det är mer än tio gånger 
vanligare än mobbning även på många låg och mellanstadieskolor. Klotter, åverkan, stark 
störning av undervisningen och kränkande tillmälen mot skolpersonalen bör också räknas som 
trobbing. 
 
2.3 Gränsen mellan skämt och mobbning 
 
Höiby (2002) resonerar kring vart gränsen går mellan skoj och mobbning? Det är svårt att 
avgöra skillnaden. Att skämta innebär att man gör någon generad eller skämtar med någon 
som själv tycker att det är roligt. De flesta barn och ungdomar tycker inte att det är roligt när 
andra gör sig lustiga över dem. Det är inte fel att på ett positivt sätt skämta med sina vänner, 
men den som utsätts kan reagera negativt och detta är utgångspunkten. Om så är fallet bör 
läraren ta tag i problemet. Den som mobbar ursäktar sig ofta med att det var ju på skoj, det 
går inte att se på offrets reaktioner att han eller hon tyckte att det var roligt Syftet är att visa 
att det är legitimt att säga ifrån, att ta hjälp från vuxenvärlden menar Höiby. 

2.4 Pojkar och flickors mobbning 
 
Höistad (1994) fastslår att mobbning ser olika ut beroende på om det är en pojke eller flicka 
som mobbar. Pojkarnas mobbning brukar vara lättare att upptäcka, den ofta är högljudd och 
tydlig. Pojkarna trakasserar inför andra och anmärker på kläder, vikt med mera. Det finns 
även en tyst verbal mobbning som kan uttalas som ett hot exempelvis en viskning Det finns 
flickor som mobbar på samma sätt som pojkar, men det är ovanligt. Deras mobbning syns ofta 
inte tydligt. Flickor spelar ut varandra för att få fördelar. Exempel på flickmobbning är 
viskningar, ryktesspridning, förtal och hånfulla kommentarer. De skötsammaste, trevligaste 
eller duktigaste kan med ett leende, bete sig både kränkande och förnedrande mot andra.  
 
2.5 Mobbningens förekomst och varför mobbar vi? 
 
Fors (1995) skriver att när barn, ungdomar och vuxna blir tillfrågade om mobbning blir svaret 
att det är något hos offret tillexempel beteende, utseende eller klädsel som gör att plågaren 
plågar. Mobbning kan förstås i termer av projektion dessa är mekanismer som är omedvetna 
enligt Fors. Det är något som finns hos oss själva och som vi projicerar på någon annan, vi för 
alltså över våra problem på någon annan. Ett exempel på detta kan vara att när ett barn blivit 
kränkt och förnedrat som liten, har denne ett behov att föra över denna känsla på någon 
annan. Mobbaren får genom att projicera tillfällig kontroll över sina känslor. Enligt Fors ges 
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det en möjlighet för mobbaren när han blivit medveten om sina egna känslor, alltså tagit 
tillbaka projektionen att ta ansvar för sina egna handlingar. 
 
Inom mobbningskontexten är det inte alltför långsökt att se mobbningsgruppens behov av egen definierad 
trygghet och upplevelsemässig spänning som några bevekelsegrunder för att utsätta andra för kränkningar och 
särbehandling. (Forsman s. 212) 
 
Fors (1995) beskriver att barnens sociala kompetens ibland visar sig då de ska skapa nya 
vänskapsrelationer. Några barn hittar snabbt en vän och andra provar sig fram genom att 
umgås med många olika vänner. Det finns de barn som väljer utanförskap och gruppen 
accepterar detta. För andra kan det bli katastrofartat. När det gäller att hitta sin plats i gruppen 
uppstår frågor som vem får jag vara tillsammans med och vem får jag inte vara med? 
 
Björk (1999) menar att makt utvecklas som en del i ett större socialt system och hela tiden i 
samstämmighet med detta. På så vis kan sägas att makt lika mycket utgör resultatet av en 
social process som själva det fenomen som skapar den sociala relationen och utgör en delvis 
annorlunda uppfattning jämfört med många andra organisationsteorier. En annan olikhet är att 
organisationen enligt en sådan här uppfattning inte utgör någon transparent, självgående enhet 
som fungerar skild från människorna, varje organisation utgör en mänsklig konstruktion 
utformad av människor, för människor. Den verkar inte av sig själv, en organisation är vad vi 
gör den till. 
 
2.6 Mobboffrens yttre avvikelser 
 
Olweus (1994) tar i sin bok upp att om man ber elever förklara varför vissa barn blir 
mobbade, kan man med stor sannolikhet vänta sig svar som pekar på yttre avvikelse, till 
exempel hårfärg, övervikt, glasögon konstiga kläder eller ovanlig dialekt. Som grupp är 
mobboffren onekligen fysiskt svagare än genomsnittet. 

 

2.7 Vad kännetecknar mobbarna? 
 
Olweus (1994) hävdar att utmärkande egenskaper för mobbarna är aggressivitet gentemot 
kamrater detta är närmast inbyggt i definitionen av en mobbare. De är ofta aggressiva mot 
vuxna lärare och föräldrar. Mobbarna har i allmänhet en positiv inställning till våld och 
brukande av våldsmedel jämfört med sina skolkamrater. Pojkarna som mobbar är ofta starka 
och i synnerhet jämfört med mobboffren. Det finns elever som ibland deltar i mobbning men 
som inte själva tar initiativet. Dessa kallar han passiva mobbare eller medlöpare. Fysisk 
styrka gör pojkarna mer populära och detta minskar risken för att bli mobbad. Att vara stark 
fungerar även som ett bra skydd mot mobbning. Det är inte klarlagt om det finns en 
motsvarande skyddsfaktor när det gäller mobbning bland flickor. 

2.8 Lagar och riktlinjer 
 
Mobbning och Trobbing skall inte vara en del av samhället och för detta finns lagar och 
riktlinjer. Exempel på detta är barnkonventionen, skollagen, arbetsmiljölagen, och 
brottsbalken, samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet från 1994 (Lpo 94). Allt 
visar att mobbning och liknande inte tolereras, nedan presenteras några exempel på detta.  
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På Rädda barnen (2002) hemsida kan man läsa FN:s barnkonvention. I från konventionen kan 
man sammanfattningsvis utläsa att med barn avses varje människa under 18 år, om inte barnet 
blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller. Enligt de fem grundsatserna i konventionen 
bör barnet få möjlighet att utvecklas på ett normalt sätt både kroppsligen och mentalt. Barnet 
bör också vara den första att få hjälp i nödsituationer. Vidare finns att läsa att barnet bör 
uppfostras med tanke på att dess positiva egenskaper kommer till nytta för sina 
medmänniskors bästa. Kort sammanfattat säger barnkonventionens artiklar:  
 
Barn har rätt till ett liv och en bra utveckling samt rätt till en bra skolgång, barn ska känna trygghet och skydd. 
De ska inte heller på några villkor utsättas för vanvård och övergrepp  
(Rädda barnen)   
 
De har rätt till medinflytande och respekt samt att göra sin röst hörd och åsikts- och 
religionsfrihet. Barnkonventionen bygger på perspektivet att barnets bästa ska komma i första 
hand.  
 
Lärarförbundet (2002) I kap 1 § 2 i skollagen står följande:  
 

Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och ur respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan 
främja jämställdhet mellan könen Aktivt motverka alla former av kränkande behandling så som 
mobbning och rasistiska beteenden.(Lärarförbundet s.55) 

 
Hermansson (2005) I brottsbalken kap 3 § 5 står det följande: 
 

Den person som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 
honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i 
högst två år eller, om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader.(Lag 1998:393 
s.884)  

 
Göransson, Nordlöf (2000) Arbetsmiljölagen är övergripande och omfattar även skolan. I Kap 
3 § 2a står följande: 
 

Arbetsgivande ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag och i föreskrifter som har meddelats i stöd av 
lagen. Han ska utreda arbetsskador, bestående i verksamheten och vidta de åtgärder som 
föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplanernas. Arbetsgivaren skall 
i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. 
Handlingsplaner skall därvid upprättas. 

 
Skolverket (1998) I Lpo 94 finns att läsa följande: 
 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildas välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen i skolan ska utsättas för 
mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Skolverket 1998 s. 5)  

 
I Skolverket (1998) står vidare att läsa i läroplanen att eleven i skolan ska möta respekt för sin 
person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja att lära. Det står även att skolan verkar i en omgivning med många 
kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade förutsättningarna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 
hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 
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känna växandes glädje och få känna den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter.  
Enligt Skolverket (1998) kan man i läroplanen -94 läsa följande riktlinjer: 
 

Alla ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen, I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av 
solidaritet mellan människor, Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper 
och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt (skolverket 1998 sid.10) 

 
2.9 Åtgärder mot mobbning 
 
Om man har kunskap om mobbning kan det vara lättare att också snabbt förstå att det handlar om mobbning. 
(Fors 1995 sid.22) 
 
Fors (1995) menar att hos de flesta vuxna väcks obehag, olust och vrede när vi ser att barn far 
illa. Andra kan bli likgiltiga och åter andra ropar på hårda tag mot våldsverkarna. En 
förutsättning för handling är att vi blir berörda. Många vuxna som Fors mött känner sig 
maktlösa och utan metoder och åtgärder för att korrigera barnen. De äger för tillfället inte 
förmågan att påverka barnens negativa beteende.  
 
Denna maktlöshet kan de slippa antingen genom att ta kontrollen över barnen eller att göra sig oskuldsfulla. 
När jag inte har makt och kan påverka så har jag inget med det att göra. Jag gör mig oskuldsfull och därmed 
ansvarsfri. (Fors 1995 sid. 20) 
 
Höistad framhäver att det är skolans plikt att inte bara stoppa mobbningen utan se till att den 
aldrig börjar. Ingen har kommit till denna värld för att bli kränkt eller ställd utanför 
gemenskapen. Det förebyggande arbetet kan aldrig betonas för mycket. Om skolan inte 
arbetar aktivt med att ta avstånd från all form av mobbning och förebyggande verksamhet. 
Risken blir då att ett ingripande i en akut mobbningssituation bara blir en tillfällig lösning. 
 
Enligt Forsman ses mobbning i skolan av forskare som en kränkning av samhällets 
grundläggande värderingar. Att involvera alla inom skolan samt föräldrar i diskussioner och 
studiecirklar om värdegrunden är en framkomlig väg för att skapa en skolmiljö där elever kan 
känna sig trygga och skyddade mot trakasserier. Forskarna efterlyser mer kompetenshöjande 
insatser riktade mot skolans personal. 
 
Barnombudsmannen (1997) (BO) anser att det personliga engagemanget hos skolpersonalen 
har en avgörande betydelse för skolans insatser mot mobbning. Kunskap om hur mobbning 
kan förebyggas är således en av nycklarna till att skapa goda relationer och ett bra 
arbetsklimat i skolan. Enligt BO är kunskap om lagar, regler och etik inte i första hand är en 
fråga för ett speciellt ämne utan det måste utvecklas som ett förhållningssätt och få ett ökat 
utrymme i undervisningen. Skolan ska översätta värdeladdade begrepp som finns i läroplanen 
och föra in dem i skolarbetet. Genom att regelbundet göra detta och väga in frågor som berör 
dessa områden i den ordinarie undervisningen medverkar skolan också till att höja 
beredskapen och engagemanget mot olika former av mobbning. Det står också i rapporten att 
unga vill ha mer kunskap om samhällets regler, normer och värderingar. Därför bör detta ha 
ett ökat utrymme i den ordinarie undervisningen. Enligt BO bör skolorna också arbeta med 
forum för samtal som ett led i det förebyggande arbetet mot mobbning, samt att varje skola 
bör ha en anställd som bara tar hand om eleverna. Denna person har alltså bara eleverna som 
enda arbetsuppgift. Att hålla ordning på skolkare, kontakta föräldrar och att försöka 
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genomföra elevernas önskemål kunde vara dennes arbetsuppgifter. Det är viktigt att det inte 
finns någon osäkerhet om vem som är ansvarig för att åtgärda mobbningssituationen.  
 
Fors (1995) anser att det är viktigt att vuxna på ett medvetet sätt uppfattar att det är mobbning 
som pågår och att man arbetar sig fram till en gemensam förståelse av mobbningen för att 
detta ska kunna stoppas. Hon anser även att det är viktigt  att vuxna och barn uppfattar att 
plågaren utför de negativa handlingarna mot offret, även om det sker i samspel med denne. 
Hon tycker att vuxna ska hjälpa plågarna att ta ansvar för sina handlingar och att vuxna 
förklarar mobbningens dynamik för barn, speciellt dess maktaspekt. Det vill säga att plågaren 
har kontroll över offret. Vuxna ska även föregå med ett gott exempel och ha ett 
förhållningssätt som visar hur mobbning kan förhindras  
 
2.9.1 Hur märker lärare när ett barn är mobbat?  
Höistad skriver att det finns många olika signaler på att ett barn är mobbat. Eleven går inte ut 
på rasten eller tillbringar den inne på toaletten. Denne kanske har svårt att koncentrera sig 
innan rasten. Yngre barn kan hålla sig nära en rastvakt. Som lärare märker du om en elev 
sitter själv i matsalen. De som blir mobbade kanske är upprivna och ledsna efter rasten andra 
är mer tillbakadragna och slutna i sig själva. 
 
2.9.2 Positiva aktiviteter  
Olweus (1994) anser att när en mobbningsdiskussion förs är det naturligt att intresset till 
övervägande del inriktas på det problematiska. Det är viktigt att detta inte medför att vi 
förbiser betydelsen av gemensamma positiva aktiviteter såsom utflykter, lägerskola och dans. 
Eleverna behöver delta i sammankomster där det huvudsakliga målet är att ha trevligt 
tillsammans.  
 
2.9.4 Åtgärder på individnivå  
Olweus (1994) förespråkar att om klassföreståndaren misstänker eller vet att mobbning 
förekommer bör denne handla omedelbart. Det är viktigt att omedelbart samtala med 
inblandade. Målet är att få mobbarna att sluta mobba. Budskapet till översittarna, att beteendet 
inte accepteras på skolan måste vara tydligt. Om det är flera stycken som mobbar bör samtal 
föras med dem en och en i snabb följd så att de inte hinner diskutera och lägga upp taktik 
sinsemellan. Efter de enskilda samtalen kan det vara bra att samla dem i grupp och poängtera 
att om inte mobbningen upphör så kommer åtgärder att vidtas. Om det blir aktuellt att återigen 
markera allvaret i situationen kan det göras genom samtal med rektor närvarande. 
 
2.10 Lärarnas roll i mobbning  
 
De vuxnas förhållningssätt antingen befrämjar de destruktiva processerna eller hejdar dem. (Fors 1995 sid.12) 
 
Fors (1995) beskriver i sin bok att relationen mellan lärare och elever. Dennes uppgift är att 
skapa en undervisningssituation så att elever utvecklas till mogna och kritiska 
samhällsmedborgare. Lärarens förhållningssätt är format av organisationen, normer, roller 
samt elevernas förutsättningar. Relationen kan vara omsorgsfull och tillitsfull. Men den kan 
även vara förnedrande och fientlig.  
 
Olweus (1994) skriver att ungefär fyrtio procent av de mobbade eleverna på låg – och 
mellanstadiet och omkring sextiofem procent på högstadiet säger att lärarna bara någon 
enstaka gång eller nästan aldrig gör någonting för att stoppa mobbningen. Tre fjärdedelar av 
elever som mobbas på låg och mellanstadiet uppger att klassföreståndaren inte har talat med 
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dem om mobbningen, på högstadiet är motsvarande siffra hela åttio procent. Nästan samma 
resultat framkom av elever som mobbar andra. Med hjälp av undersökningen kan konstateras 
att lärarna gör förhållandevis lite för att stoppa mobbning i skolan, enligt de mobbade och 
mobbande eleverna. Det kan även vara så att lärare och rektor inte vill uppmärksamma 
mobbningen för då kan skolan få dåligt rykte. Olweus menar att bristande kunskap kan leda 
till osäkerhet hos den enskilde läraren en osäkerhet som eleverna kan uppfatta som passivitet 
och nonchalans.  
 
I Fors (1993) nämns en undersökning gjord av Kikkawa. Den visar att lärare har svårigheter 
att lägga märke till mobbningen i klassen. Hälften av lärarna uppger att mobbningen för det 
mesta är obekräftade uppgifter. En fjärdedel uppger att de inte lägger märke till den, sjutton 
procent uppger att de lägger märke till mobbningen direkt. Lärarna rapporterar att de i mer än 
hälften av fallen får uppgifter om mobbningen av en vän till offret eller andra elever och i 
hälften av fallen av direkta tecken hos offret och i resterande fall från offrets föräldrar. 
 
Larsson (2000) beskriver krafterna bakom förnekandet av mobbning. Att det skulle vara 
egenskaper hos offret som är orsaken till mobbning är en myt. Denna hålls vid liv av dem som 
vill skydda sig själva mot sanningen och skuldkänslor som de inte orkar hantera. Läraren 
behöver lyssna på eleverna på ett riktigt sätt, för att kunna göra det måste denne hantera sin 
egen ångest. I Annat fall riskerar den smärta som elever visar att locka fram lärarens egna 
dolda smärta. Okänslighet för offrets behov kan bero på smärtsamma minnen av egna 
kränkningar som denne framkallar inom oss.  
 
Genom att förneka att andra människor lider, slipper vi att påminnas om den smärta som minnet av vårt eget 
lidande väcker. (Larsson 2000 s . 59) 
 
2.11 Några åtgärdsprogram, projekt och modeller 
 
2.11.1 Åtgärdsprogram  
Svenska dagbladet (2002) skriver om Olweus åtgärdsprogram från 1998 som bygger på 
förebyggande insatser i skolan, i klassen och på individnivå. Det togs fram 1983 och har 
uppdaterats sedan dess. Ett frågeformulär ger en bild av hur utbredd mobbningen är på den 
aktuella skolan. Studiedag hålls och rastvaktssystemet ses över, eftersom hälften av all 
mobbning sker på rasterna. I klassen upprättas regler mot mobbning, diskussionen ska vara 
konkret så att eleverna förstår vilka regler som gäller. Regelbundna klassrådsmöten hålls där 
mobbning diskuteras utan att peka ut personer. Även föräldramöten hålls regelbundet. När 
mobbning förekommer hålls samtal med både mobbare och offer, samt med berörda föräldrar. 
Den sociala miljön ska kännetecknas av värme och engagemang, fasta gränser och negativa 
konsekvenser vid regelbrott. Enligt Olweus har modellen lett till att mobbning minskat med 
30-70 procent. 
 
2.11.2 Friends 
Friends (2002) är en organisation som skapats för att hjälpa skolor att bygga upp en aktiv plan 
mot mobbing, de startade vårterminen 1997. De hjälper elever att våga säga ifrån vid 
elakheter och orättvisor, att tro på sig själva och att bry sig om och respektera varandra. De 
informerar om hur viktigt det är att elever, personal och föräldrar tar sitt personliga ansvar och 
använder sina möjligheter att påverka i positiv riktning. Syftet är att sprida kunskap om 
mobbing för ökad förståelse och eftertanke. Friends vill förebygga och minska mobbingen i 
skolan samt förebygga och minska annat fysiskt och psykiskt våld i skolan. Friends är ett 
redskap för att skolor på egen hand ska kunna arbeta mot mobbing  
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Friends vill att det ska satsas på förebyggande arbete med tid och pengar samt regelbunden 
utbildning av personal, föräldrar och elever. De anser att handlingsprogram och planer ska 
hållas levande och aktuella. Skolan kan berätta för andra om lyckade lösningar av 
mobbningsfall men de säger då att skolan ska tänka på att skydda individernas identitet. 
Friends anser att det är viktigt att skolan reagerar vid alla tillfällen samt att de tar alla signaler 
på allvar och tro på elevernas upplevelser och uppmuntra barn och ungdomars egna initiativ.  
 
Det är viktigt att några på skolan arbetar särskilt med mobbningsfrågor ett så kallat 
antimobbningsteam. De arbetar vanligtvis både med förebyggande arbete och akut mobbning 
på regelbunden basis. Dessutom har teamet vanligtvis ansvar för kompisstödjarnas arbete. 
Friends anser att skolan ska ta reda på vilka problem som finns. Detta kan göras genom en 
kartläggning. Med hjälp av enkäter till eleverna kan en bild fås av situationen och väcka 
intresset för psykosocial miljö hos eleverna, deras delaktighet är viktig. 
 
En kamratstödjare ska vara någon att lita på och som bryr sig om andra. Kamratstödjarna ska 
visa den som blir mobbad att de ser att han eller hon finns. Detta kan göras genom att säga 
hej! eller sätta sig bredvid den som är utanför. Friends anser att kompisstödjare kan vara goda 
förebilder för de andra eleverna genom att vara bra vänner som inte tolererar mobbning. 
 
De startar alltid arbetet på skolan i tre steg därefter återkommer de och följer upp, utvärderar 
och nyutbildar. Nedan presenteras Friends tre steg för att förebygga mobbning: 
 
•Steg ett innebär att de inleder det långsiktiga arbetet med en personalutbildning. Syftet med 
utbildningen är att ta upp kunskaper kring mobbing, skapa ett gemensamt ställningstagande 
och en positiv värdegrund. Friends Informerar också om hur skolan kan bygga upp ett bra 
förebyggande arbete med ett aktivt elevengagemang. 
 
•Steg två innebär därefter att de möter alla elever för information i form av rollspel monolog. 
Syftet är att väcka engagemang och känslor, avslöja fördomar och skapa en gemensam värde 
norm för skolan. En plattform för kompisstödjarna att arbeta utifrån. Informationen följs av en 
diskussion i varje klass med klassföreståndaren. På denna lektion röstar klassen anonymt fram 
två kompisstödjare.  
 
•Steg tre innebär en kompisstödjarutbildning för de två förtroendevalda eleverna från varje 
klass. Kompisstödjarutbildningar görs från årskurs tre till gymnasiet med varierande innehåll 
efter ålder och gruppsammansättning. Utbildningen syftar bland annat till att ge kunskap om 
mobbing, hur skolan arbetar förebyggande mot det och att förstå och känna trygghet i sin nya 
roll genom forumspel och dramatiseringar. Kompisstödjarna får fundera över sina 
värderingar, diskutera med varandra och identifiera sig med en utsatt person. De planerar det 
fortsatta arbetet på skolan och pratar visioner inför framtiden. Viktigt är att tydliggöra att 
ansvaret alltid ligger hos de vuxna. Uppföljning sker sedan genom att skolans kontinuerliga 
arbete fortsätter och följs upp med återträffar, nyhetsbrev, och nyutbildningar. 
 
2.11.3 Farsta modellen 
Ljungström skriver att en skola som arbetar efter Farstamodellen börjar med att kontakta 
mobbningsgruppen vid misstänkt mobbning. Mobbningsgruppen tar i sin tur kontakt med 
uppgiftslämnaren och med den utsatte och undersöker om det är mobbning som förekommer. 
Om så är fallet så går skolan vidare enligt följande: Mobbningsgruppen samlar information 
kring mobbningen och planerar när samtalen med berörda elever kan ske. Sedan samtalar 
mobbningsgruppen med mobbarna en och en. Eventuellt kan skolan behöva ta ytterligare ett 
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samtal med mobbarna. Därefter iakttar skolans personal relationen mellan mobbare och utsatt 
person i en vecka. Sedan har personalen uppföljningssamtal med mobbare och utsatt person. 
Skolan följer upp i fall situationen förändrats och om det är bra. Observationen pågår under 
ytterligare två veckor. Det är först nu som skolan informerar föräldrarna till de berörda 
eleverna, om mobbningen fortsätter. Om mobbingen trots allt inte upphör samtalar skolan 
med föräldrar utan att barnen är med. I fall då mobbningen inte upphör anmäls mobbningen 
till socialkontoret och polisen.  
 
2.11.4 Tillsammans - Projektet 
Östros beskriver i Menkel vad projektet tillsammans går ut på. Regeringen har gjort en stor 
nationell satsning som heter tillsammans mot mobbning. De vill sammanföra skolor, 
föräldrar, organisationer, enskilda personer, forskare och författare. Det är bara tillsammans vi 
kan skapa en förändring. Kampanjen ska samla goda krafter och visa goda exempel som 
finns, exempelvis arbetsmetoder och organisationer som finns att samarbeta med. Intresset för 
tillsammans har varit stort. Efter några månader har majoriteten av landets grundskolor 
engagerat sig i projektet. Aldrig förr har så många organisationer och myndigheter samlats 
och antagit en gemensam plattform mot mobbning, anser Östros. Inför starten av tillsammans 
gjordes en intervjuundersökning riktad till lärare och övrig skolpersonal för att ta reda på 
deras attityd i mobbningsfrågor. Hälften av de intervjuade gav uttryck åt ett behov av stöd i 
arbetet mot mobbningen. I första hand vill de få mer kunskap och utbildning och ett tillfälle 
att prata om problemen i diskussionsgrupper, de ville också få stöd från föräldrar, psykologer, 
kuratorer och skolledning. Projektets Internetsida Tillsammans (2002) är basen för projektet. 
På den finns att läsa om hur andra skolor arbetar mobbningsförebyggande, få förslag på 
föreläsare och teatergrupper som kan komma till skolan. Förslag på övningar kan hämtas och 
tips på litteratur kan fås. Artiklar och direktlänkar till tidigare artiklar i svensk press finns 
även att tillgå. Här finns styrdokument och hjälp att för utarbeta ett handlingsprogram. En 
särskild del på Internetplatsen riktar sig till föräldrar där de kan hämta råd och tips. Enligt 
Skolverket (2002) genomförs Tillsammans av utbildningsdepartementet tillsammans med 
bland annat Skolverket, Sveriges elevråd Svea, BRIS, Friends, Rädda Barnen, Hem och skola, 
Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet, BO, Ungdomsstyrelsen, och värdegrundscentra i 
Umeå och Göteborg  
 
2.12 Handlingsplan 
 
Enligt Tillsammans ska alla skolor enligt läroplanerna ha ett handlingsprogram mot 
mobbning. Tillsammans ger förslag på vad skolor ska tänka på när ett program startas upp. 
Målsättningen med ett handlingsprogram ska vara att främja goda relationer mellan alla 
berörda. Detta är viktigt eftersom en handlingsplan riktar sig till samtliga på en skola. 
Trygghet och respekt ska prägla verksamheten. Mobbningsplanen ska vara väl förankrad och 
känd för alla på skolan. Det är viktigt att i handlingsprogrammet definiera mobbning, en 
konkret beskrivning om arbetet mot mobbning i handlingsplanen samt hur det förebyggande 
arbetet ska se ut ska och beskrivas.  
 
Skolverket, (2002) I Lpo 94 står det följande:  
 
Rektorn har ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram 
för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden 
bland elever och anställda.(skolverket 2002,  Lpo – 94 s. 11) 
 
I skolverket (2002) kan man läsa att i Lpo 94 gäller ansvaret även att ge personalen tillgång 
till kontinuerlig fortbildning i dessa frågor och möjlighet att genomföra arbetet. I en 
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handlingsplan bör det klart framgå vad samtliga parter på skolan har för ansvar vid såväl det 
förebyggande arbetet som vid eventuell mobbning. Gällande förebyggande arbete är det 
viktigt att det finns en utförlig beskrivning i handlingsplanen av mobbningsarbetet på skolan i 
sin helhet, på gruppnivå såväl som individnivå. Något annat som Tillsammans ser som viktigt 
att ta med i en mobbningsplan är elevernas delaktighet hur de ska agera vid inträffad 
mobbning. Skolorna ska ta ställning till vilka personer elever och föräldrar kan vända sig till 
och tänka på vilka rutiner som ska gälla för dokumentation och uppföljning. De skriver på sin 
hemsida att det bör tänkas på hur mobbningsplanen ska göras känd för samtliga på skolan. 
Viktigt är att ha en rutin för hur en årlig uppföljning, utvärdering och revidering görs.  
 
Tillsammans menar att det är viktigt att i mobbningsplanen ta med utdrag och hänvisningar 
till de lagtexter som berör mobbning exempelvis läroplan, skollag, arbetsmiljölag och 
brottsbalken. Enligt Friends ska ett handlingsprogram innehålla en förebyggande del och en 
del som visar vad skolan gör i en akut situation samt vilka som gör det, och en del som 
handlar om hur skolan utvärderar och följer upp arbetet. De anser att programmet ska vara 
konkret och att förutsättningar som tid, material och utbildning ges. Skolor kan dela ut 
handlingsprogram och göra en folder som informerar elever och föräldrar om värdegrund, 
barnens rättigheter och skyldigheter. I den ska stå till vem eller vilka skolan vänder sig till vid 
behov av stöd med mera. 
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3. Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att studera hur elever och pedagoger på en högstadieskola 
upplever mobbningens förekomst samt skolans praktiska bekämpning av den. 
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4 Metod 
 
4.1 Kvalitativ metod 
 
Kvale (1997) menar att om människor vill veta och förstå hur människor uppfattar sin 
livsvärld så ska man prata med dem på denna uppfattning bygger kvalitativ forskning. Vi vill 
försöka förstå människor utifrån deras erfarenheter och utifrån detta försöka förstå deras 
perspektiv och åsikter. Backman (1998) menar att det kvalitativa synsättet inriktar sig mot 
individen. Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut frågar man i stället personen 
hur den tolkar verkligheten. Med ett kvalitativt förhållningssätt intresserar man sig för hur 
personer upplever, tolkar och strukturerar dennes omgivande verklighet i relation till sina 
tidigare kunskaper och erfarenheter.  
 
4.1.1 Djup intervju 
Intervjuerna sker kring temafrågor, stolpar skrivs som en påminnelse om intervjuns 
beröringspunkter. Att djupintervjua innebär att den som ställer frågorna i en informell 
intervju går så långt som han eller hon anser sig komma i varje fråga. Principen är att inte 
släppa en fråga innan intervjuaren upplever att det inte går att nå längre i en diskussion, 
samtalet ska flyta fritt. Valet föll på djupintervjuer med personalen för att de skulle ha 
möjlighet att samtala flödande. Varje intervju hade ett syfte formulerat samt ett mål för de 
teman vi hade gjort upp, på detta sätt har inte några onödiga frågor ställts. Med eleverna har 
gruppintervjuer gjorts för att de ska känna sig trygga eftersom de inte kände oss sedan innan. 
Annars finns en risk att de känner sig utsatta, det kan bli mer bredd i en gruppintervju då 
många åsikter får komma fram.  
 
4.2 Etiska överväganden 
 
Holme & Solvang (2001) anser att som forskare är det viktigt att respektera människor och 
deras integritet. Detta har vi gjort genom att garantera intervjupersonerna och informera 
deltagarna om undersökningens syfte, deras uppgift i undersökningen samt förutsättningarna 
för deltagandet. Etiska problem som kan uppstå är exempelvis att undersökningspersonen kan 
öppna sig mer än vad denne tänkt sig det alltså vi kan skapa förhoppningar hos personen samt 
sätta igång processer som vi inte kan följa upp. Samtliga informanter har garanterats 
anonymitet. 
 
4.3 Material 
Vid samtliga intervjutillfällen fanns inte tillgång till bandspelare, därför intervjuade en av oss 
medan de andra två skrev.  
 
4.4 Informanter & Urval 
 
På högstadie skolan finns det 400 elever för att få en mer personlig kontakt mellan elever och 
lärare har skolan valt att dela upp elever och personal i fyra arbetslag. Skolans 
mobbningsteam arbetar utifrån Farstamodellen. Mobbningsteamet består av tre lärare från 
olika arbetslag och en specialpedagog från ett annat arbetslag samt fritidsledare och 
skolkurator. Skolan valdes utifrån att vi fått höra att deras mobbningsförebyggande arbeta 
fungerade väl. Antalet intervjuade elever var tretton de intervjuades i tre olika grupper en med 
åtta elever och en bestående av två samt en grupp på tre elever. Det var blandat pojkar och 
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flickor samtliga valdes slumpmässigt ut. Ytterligare tre elever som var spanare intervjuades 
vilka valdes ut av mobbningsteamet. Tre lärare intervjuades, varav två var aktiva i 
mobbningsteamet även rektorn och kuratorn intervjuades samt två fritidsledare. En arbetade 
på skolan och den andra på närliggande fritidsgård. För att få en djupare insikt i uppkomsten 
av skolans mobbningsförebuggandearbete intervjuades även en projektledare som startat ett så 
kallat medskapandeprojekt. Intervjuerna ägde rum i personalrum, klassrum, och på 
fritidsgården.  
 
4.5 Analys av insamlade data 
 
Analysen av intervjuerna har gjorts med ett öppet sinne men vissa av dem svarar mer direkt 
på vårt syfte än andra, samtliga intervjuer väger dock lika mycket i intresse och värde för 
undersökningen. Den information som vi inte ansåg relevant för rapporten har sorterats bort. 
Detta för att kunna presentera intressanta och nyanserande data som resultat. Resultat är 
sorterat i teman utifrån berörda parter på skolan. Med teman menar vi att vi har samlat vad de 
informanterna har svarat på en gemensam fråga och sedan presenterat likheter och skillnader 
mellan deras svar. Detta för att lättare få en överblick av resultatet. Vi har även valt att 
analysera vårt insamlade råmaterial efter dessa teman. Svaren från informanterna har behållits 
så ordagranna som möjligt. Målet har varit att återge resultatet helt fritt från egna tolkningar.  



 15  
 

5 Resultat 
 
Resultatet presenteras genom a tt svaren från  de olika intervjuerna återges under olika teman. 
Först har vi valt att presentera bakgrundsinformation om skolan för att få en insikt i hur 
skolan ser ut. Därefter hur informanterna definierar mobbning. Sedan kommer temat syn på 
mobbningens förekomst, den praktiska bekämpningen av mobbning i skolan, samt 
mobbningsteamets och spanarnas arbete.  
 
5.1 Bakgrundsinformation 
Skolans nuvarande arbete mot mobbning började med medskpandeprojektet (Se bilaga 2) 
Detta projekt skapades av en man som vi har valt att kalla projektledaren. Idén till 
medskapande projektet kommer genom hans medverkan i ett förebyggande råd. I detta ingick 
skola, polis, fritid, kultur och skolförvaltningen i kommunen. I detta råd tog man upp 
trygghets och ungdomsfrågor. Projektledaren såg att ett behov av förebyggande arbete i 
skolan också behövdes och startade därmed medskapande projektet. Det som löpte som en röd 
tråd genom hela projektet var att alla elever skulle trivas med sig själva och även få andra 
elever att må bra. 
 
Projektledaren har spelat en viktig roll i utvecklingen av mobbningsteamet på skolan. Han 
säger att projektet har funnits på skolan under tre års tid. Att stärka varje individs självkänsla 
är tyngdpunkten i hela projektet. Projektet går även ut på att alla elever ska trivas med sig 
själva och även få andra elever att må bra. Eleverna får lära sig hur de ska bete mot varandra 
så att alla känner att de duger som de är. Han tror att projektet har varit en bidragande orsak 
till den goda stämningen på skolan. Projektet på skolan är slutfört och material har lämnats till 
lärarna så att de ska kunna arbeta vidare på egen hand. 
 
Idén med spanare (spanare som är en del av mobbningsteamet, förklarar projektledaren har 
sin likhet med friends kompisstödjare.) fick han som fritidsledare på skolan, då det fanns ett 
gäng elever som agerade väldigt destruktivt. De var förgrundsgestalter på skolan och detta 
fick honom att fundera på hur de skulle föra fram bättre ledare bland eleverna. Han säger: 
 
Jag ville lyfta fram fotbollskillarna och andra härliga elever istället och skapa en bättre stämning på skolan. 
Stökiga elever fick också vara spanare och ibland fungerade det inte alls och de hoppade av efter en månad.   
 
På skolan finns det 400 elever. Personalen är indelade i fyra arbetslag. Rektorn sitter med i ett 
elevvårdsteam bestående av sjuksköterska, syo, kurator, fritidsledare och en specialpedagog. 
De kommer i kontakt med mobbningsproblemen och rektorn kommunicerar mycket med 
mobbningsteamet. Skolans mobbningsteam arbetar utifrån Farstamodellen och består av tre 
lärare från olika arbetslag, en specialpedagog, samt fritidsledare och skolkurator. Även 
spanarna samarbetar med mobbningsteamet. Eleverna söker själva till att vara spanare på 
skolan. I uppdraget ingår att vara en positiv förebild och berätta för kompisarna när de gjort 
fel samt berätta för vuxna när någon elev blir utsatt för något mot sin vilja. De ska tycka att 
det är viktigt att arbeta för att förhindra och stoppa mobbning när den uppstår samt arbeta 
förebyggande. Spanarna får en särskild utbildning på skolan och kontinuerlig träning. Det 
finns tjugo stycken spanare på skolan, tio i sjuan och åttan och åtta stycken i årskurs nio.  
 
5.2 Informanternas definitioner av mobbning 
För att få in insikt i hur skolan och elever uppfattar mobbning så ansåg vi att det var viktigt att 
veta hur de olika informanterna definierar mobbning.  
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5.2.1 Pedagoger 
Rektorn anser att mobbning är när någon känner sig mobbad. Det är hur den mobbade känner 
sig som är viktigt. Denna åsikt delar hon med de flesta informanter. Läraren i 
mobbningsteamet och fritidsledaren säger att det är svårt att definiera vart gränsen för 
mobbning går. Det kan vara en minimal skillnad mellan bus och mobbning säger 
fritidsledaren och enstaka kränkningar och negativa handlingar är trobbing. En av lärarna och 
båda fritidsledarna är eniga om: 
 
Mobbning är när man under upprepade gånger blir utsatt för kränkande handlingar 
 
Kuratorn påpekar att det är viktigt att skolan uppmärksammar trobbing också, inte bara 
mobbning. Det är dåligt beteende om man slår en person en gång också enligt henne 
 
5.2.2 Elever 
Spanarna poängterar att det finns massor av olika sätt att mobba på, detta anser även fem 
andra elever exempelvis, när elever retas utan anledning eller fryser ut någon. Eleverna säger  
 
Att mobbning är när flera elever står och säger dumma saker eller slår en person eller när man gör en person 
ledsen en eller flera gånger.  
 
Två elever anser att mobbning är när elever blir utsatta för kränkande behandling av flera 
personer. Samtidigt anser de också det är den mobbade som avgör var gränsen för mobbning 
går. Några elever säger att mobbning kan vara om elever retar någon, alla är dumma mot en. 
De påpekade att det kunde vara om en person jävlas med någon varje dag. 
 
5.3 Mobbningens förekomst i skolan 
 
5.3.1 Pedagogerna 
Rektorn anser att mobbning är ett känsloladdat ord och kanske inte det bästa att använda. Då 
är det bättre att tala om kränkande behandling menar hon. Rektorn säger bestämt att det inte 
ska förekomma att någon blir utsatt för kränkande behandling även om det säkerligen 
förekommer mobbning på skolan. Rektorn poängterade att eftersom det är ett dolt problem så 
kan man aldrig säga aldrig och säger:  
  
Även om det kan förekomma mobbning på skolan så tycker jag att stämningen på skolan är bra. Det är i alla fall 
mitt intryck när jag pratar med lärare och elever.   
 
Detta är en åsikt som de flesta av de intervjuade vuxna håller med om. En av lärarna i 
mobbningsteamet säger att eftersom det är svårt att definiera mobbning så är det svårt att 
avgöra graden av mobbning i varje klass. Han tror att det finns lite i varje klass och definitivt 
att det förkommer utfrysning i varje klass och säger: 
 
Det är mindre mobbning i nian men jag vet inte säkert vad det beror på. Man kanske inte är medveten om att 
man mobbar när man är yngre. I nian mognar man kanske lite grann  
 
En lärare anser att det ofta förekommer en tråkig jargong på skolan. Goda vänner skojbråkar 
och kallar varandra ord. Detta diskuterar hon med eleverna. Även kuratorn anser att det är 
viktigt att skolan uppmärksammar denna typ av problem för att få en god stämning på skolan. 
Läraren upplever att det är skillnad på flickors och pojkars mobbning. Eftersom de har en 
tystare mobbning. Fritidsledaren på skolan har märkt att en blick tillexempel kan betyda att 
eleven är utesluten från gruppen. Han upplever att personalen har lättare att uppmärksamma 
killars mobbning för den är mer fysisk. Kuratorn berättar: 
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Jag tror att det finns mer killar på skolan som mobbar detta kanske kan bero på att det syns mer och att det 
diskuteras mer i mobbningsteamet än tjej mobbning. Flickornas mobbning klassas inte riktigt som mobbning. 
Tjejernas mobbning är mer som tjafs skitsnack, ryktesspridning och att någon blir utanför. 
 
Ledaren på fritidsgården ansåg däremot att flickor fryser ut varandra i större utsträckning än 
vad pojkar gör. Dock har hon sett en tendens att flickor börjar ta efter pojkars högljudda 
beteende och beskriver att: 
 

Det är ganska sparsamt med mobbning på fritidsgården, det är inte lika uppenbart som på skolan 
här på gården är det mer grabbgrejer som spårar ur och blir bråk. För att man ska märka att 
tjejer mobbar så måste man nästan infiltrera sig i deras gäng. Sen kan det vara så att några kanske 
är jätte populära på gården och sedan är de utstötta i skolan.  

 
 
5.3.2 Eleverna  
Även spanarna och majoriteten av eleverna har svarat att flickors mobbning är mer psykisk, 
medan pojkarna mobbar mer fysiskt. De upplever att på deras skola förekommer mest 
utfrysning där hela klassen är mot en enda elev. Två av eleverna säger att flickornas 
mobbning gestaltar sig i skitsnack De säger att det också förekommer fysisk mobbning på 
skolan men inte i lika stor utsträckning. Eleverna säger att de inte märker mobbning på skolan 
eftersom den inte är så synlig. De tror därför att det kan vara svårt för skolan att upptäcka 
mobbning. Några av eleverna sa att de hade bra stämning i klassen.  
 
Alla har någon eller några att vara med på skolan, men alla kanske inte alla har någon att vara med på fritiden, 
de finns de som alltid är ensamma men det är ingen som mobbar dom.  
 
Elever i en intervju ansåg att det inte förekommer någon mobbning i deras skola eller klass. 
 
Det finns antagligen mobbning som vi inte ser, men ni borde ha undersökt någon annan högstadieskola i 
området för de har mer mobbning än vår skola. 
 
Att det finns elever som sitter ensamma är för att de är tråkiga påstår vissa elever. 
 
Man kan inte vara med den personen bara för att den är ensam. Man får skylla sig själv man får ju själv söka 
kontakt, det finns elever som vill vara själva. Utfrysning är inte mobbning det är ungefär samma sak som 
trobbing. 
 
5.4 Den praktiska bekämpningen av mobbning i skolan  
 
Rektorn säger att hennes mål är en nollvision på skolan.  
 

Mobbningsteamet fungerar bra men inget är optimalt, och visst finns det saker som skulle kunna 
göras bättre. Andra skolor kan använda sig av våran modell. Anledningen till att den fungerat bra 
beror på att skolan har satsat mycket resurser på utbildning för spanare och mobbningsteam. 

 
5.4.1 Pedagogerna  
En lärare anser att alla i skolan agerar mot mobbning och kan inte tänka sig någon lärare som 
inte agerar 
 
En annan lärare säger att när jag ställs inför en mobbnings situation brukar jag först prata med 
mobbaren.  
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Jag ber mobbaren prata med sina föräldrar och ringa mig samma kväll. Ringer inte föräldrarna så ringer jag 
dem.  
 
Det brukar för det mesta ordna sig och om det inte gör det så kallar han in mobbningsteamet. 
Om det är riktigt allvarligt så kallas mobbningsteamet in på en gång. Fast han påpekar för oss 
att detta gäller de elever som han är lärare för.  
 
Även en annan lärare bekräftar detta arbetssätt. Han säger att om det blir riktigt svåra 
situationer så skickar han det vidare det till mobbningsteamet: 

 
Vid en mobbnings situation rings föräldrarna upp och får veta vad som händer om det berör en 
elev som jag inte känner kollar jag upp eleven. Arbetslaget slår till med en gång, och agerar mot 
all slags mobbning ibland blundar lärarna när de kommer i kontakt med mobbning. Man får inte 
ta tag i elever det skulle behövas lite mer jävlar anamma från lärarnas sida. Det är just 
utfrysningen som är svårast för oss vuxna att se. Man vill ju inte gå fram och störa, där kommer 
kisarna och spanarna in och gör det viktiga arbetet. 

 
Den här läraren säger att det inte finns någon schemalagd tid då de är skyldiga att vara i 
korridorerna och de har inga rastvakter på skolan. Men en annan lärare påstår att det alltid 
cirkulerar lärare i korridorerna. De har vakter i matsalen och fritidsledaren finns runt om i 
skolan.  
 

Jag reagerar så fort jag ser något och det tycker jag att alla vuxna bör göra det är viktigt att man tar 
tag i mobbning direkt när den inträffar och att eleverna ser att man inte accepterar mobbning. Det 
som ibland är svårt är att inte all mobbning upptäcks. 
 

En kvinnlig lärare säger att om lärarna inte har god uppsikt i klassrummet och korridorerna 
kan skolan aldrig helt angripa problemet mobbning. Hon berättar också att hon ibland får ont 
om tid till att förbereda sig inför lektionerna för att eleverna uppehåller sig i personalrummet 
och vill prata med henne om deras problem. Hon tycker att kontakten med eleverna är 
värdefull och hon tror att alla elever inte har det vuxna stödet utifrån. Hon upplever att 
eleverna uppskattar att ha en lärare nära till hands. 
 
Rektorn anser att om inte vuxna uppmärksammar mobbningen så ger det inte bra signaler till 
eleverna som tror att vuxna accepterar mobbningen. En lärare berättar att de som inte tar tag i 
mobbning kanske resonerar att de inte har tid. Men hon tror att alla gör så mycket de kan. 
Detta håller rektorn med om. Hon tror att brist på agerande från lärare kan bero på många 
saker som rädsla, trötthet, tidsbrist eller att lärarna inte är medvetna om vad som pågår just då 
 
Detta håller inte en annan lärare med om. Han säger: 
 

Jag tar mig ofta tid att prata med utsatta och mobbade elever. Är det något som har skett under en 
rast ställer jag hellre in en lektion än att låta det gå någon dag Det inte är någon press att både 
vara lärare och ta hand om mobbning det ingår i yrket. Skulle det vara så att jag kände press 
skulle jag välja att sluta och ibland har man rätt att bara gå o sätta sig i lärarrummet och pusta ut. 

 
Kuratorn anser inte att det är nödvändigt att ta en diskussion just när mobbning sker om man 
inte har tid just då. Men det är ändå viktigt att markera att ett sådant beteende inte accepteras 
och sedan diskutera det med mobbaren. 
 
 
Läraren i mobbningsgruppen ser lärare som inte agerar, detta gör honom arg. Han beskriver: 
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Anledningen till att en del lärare inte gör något kan vara att det är svårt att veta vad man ska 
göra. Att se och inte reagera är att acceptera. Om alla skulle reagera, tänk vad bra det skulle vara. 
Om vi vuxna visar att vi tolererar mobbning kommer också ungdomarna till slut att tolerera 
mobbning. Om alla lärare försöker ta tag i mobbning när de ser den. Vi har pratat om varför man 
inte reagerar och kommit fram till att detta kan vara en följd av ork och tidsbrist.  

 
Rektorn säger att det främst är mobbningsteamet som får ta del av den utbildning som finns 
på skolan om mobbning.  
 
Det är svårt att ge alla utbildning först och främst så måste man koncentrera sig på mobbningsteamet de andra 
lärarna kan ju givetvis anmäla sitt intresse för att gå på seminarier.  
 
En lärare berättar att för att motverka mobbning på skolan har de haft seminarium och tema 
dagar, men dessa metoder har inte fungerat bra. Det har ingen inverkan på eleverna. En annan 
lärare säger att de har lag främjande aktiviteter och samarbetsövningar och att detta hjälper till 
att motverka mobbningen på skolan. 
 
5.4.2 Fritidsledarna 
Fritidsledaren anser att hans huvuduppgift är att på ett positivt sätt bekräfta de elever som ses 
på ett negativt sätt av vuxna exempelvis (ledare, föräldrar och lärare) Hans uppgift är att 
förebygga och bekräfta de eleverna. Andra viktiga arbetsuppgifter är att aktivt motverka 
trobbing, och behålla ordningen i skolan. Fritidsledaren tror att många elever vänder säg till 
honom, detta tror han beror på att det är minst komplicerat eftersom hans kontakt med 
eleverna är bra. 
Fritidsledaren ansåg att samarbetet på skolan fungerade bra. De tar tag i problem som uppstår 
med en gång. Detta kan medföra att de uppmärksammar mer mobbning än tidigare. Han 
medger att det säkerligen finns problem de inte ser. Mobbnings dokument finns på skolan det 
uppdaterares ständigt. Det ligger inte bara och samlar damm säger fritidsledaren. De har även 
ett policy dokument som alla i skolan tar del av även föräldrarna. Detta dokument uppdateras 
inte lika ofta. De dokumenterar varje mobbningsfall som inträffar noggrant och sparar 
dokumenten sedan används de eventuellt vid fortsatt arbete med mobbning.  
 
Vidare menar han att modellen på skolan är något som andra skolor kan arbeta med. Den 
intervjuade fritidsledaren på närliggande fritidsgård upplever att samarbetet med skolan 
fungerar bra. Hon har ett bra, nära samarbete med fritidsledaren på skolan. 
 
Jag får veta allt jag behöver, allt som kan ha inverkan på min verksamhet på fritidsgården. 
 
De har samtal om elever som har det svårt hemma, det går ju oftast hand i hand då har de det 
jobbigt även i skolan. Ibland kan fritidsgårdsledaren vara med eleverna utan att fylla en 
funktion Samarbetet mellan henne och lärarna ser hon som sparsamt. Men i huvudsak är hon 
nöjd med samarbetet med skolan. Lärarna väljer om de vill komma och prata om ungdomar 
som har problem. Men hon vill inte involveras i skolans värld eftersom hon tror att det skulle 
hämma henne i hennes roll som fritidsledare. Ibland när skolan har frilufts- och spanar dagar 
känns det som att lärarna umgås och hon arbetar. Många upplever henne som en lektant. Hon 
har medvetet valt att inte ingå i mobbningsteamet för att kunna skilja på ungdomarna på 
fritidsgården och på skolan. För henne är det viktigt att vara subjektiv.  
Fritidsledaren på skolan tror i sin tur att för att aktivt motverka mobbning så måste skolan 
börja med att förebygga trobbing eftersom det är en grund för mobbning. Han har sett vuxna 
inom skolan som inte reagerat på mobbning. Den vanligaste orsaken till att lärare inte reagerar 
är att de inte har tid att ta en diskussion. Han anser inte det som nödvändigt vid varje tillfälle 
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men de bör markera att sådant beteende inte tolereras. Han tror att mer utbildning inom ämnet 
mobbning skulle bidra till att öka engagemanget på skolan.  
 

Det är svårt att förebygga mobbning det viktigaste är att agera direkt så fort man märker minsta 
lilla tendens till mobbning ibland känns att något är fel, detta handlar om en avvägning, ibland 
känns stämningen i luften detta är ju en personlig egenskap vissa har det medfött andra får träna 
mer på det. Om något inte känns bra kan man ju alltid höra efter med någon kollega om de har 
känt samma sak, det vill säga göra en snabbanalys av situationen. Exempelvis fråga sig hur 
jargongen är, vad pratar ungdomarna om etc. 

 
Sedan berättade hon att de har som mål på fritidsgården att alla som kommer dit ska bli 
uppmärksammade minst en gång varje kväll av någon vuxen. Det behöver bara vara med 
ordet hej. 
 
5.4.3 Eleverna 
Spanarna berättade att många lärare skickar problemen vidare till mobbningsteamet. 
 
De ser inte så mycket i korridorerna den enda gången de rör sig i korridorerna är när de går från aulan till 
lärarrummet. De som är med i mobbningsteamet är dock extra uppmärksamma i korridorerna. 

 
Två elever tror att lärarna skulle säga ifrån om de såg något. De tror att lärarna inte agerar för 
att de är trötta eller inte anser att mobbningen är allvarlig. Många av de intervjuade tror att 
lärarna är rädda för att bli mindre omtyckta och hatade av eleverna. Några elever menar att 
många lärare inte upptäcker mobbning och därför inte gör något åt problemet En elev ansåg 
att lärarna ska prata allvar med eleverna för att motverka mobbning. En annan grupp elever 
menar att lärarna inte reagerar mot mobbning på grund av att det inte finns någon mobbning 
på skolan.  
 
Lärarna reagerar inte för de vet inte vad mobbning innebär och lärarna är inte ute i korridorerna ofta.  
 
En elev säger att hon skulle vända sig till fritidsledaren endast om någon blir misshandlad. En 
annan att hon inte skulle gå till någon vuxen för en bagatell, en skulle vända sig till kuratorn 
 
Två elever menar att om de hade uppgiften att agera mot mobbning, skulle de prata med de 
utsatta och deras föräldrar. Det skulle vara bra med mer föreläsningar om mobbning på skolan 
så att mobbarna drar lärdom av detta. En annan elev sa att hon ibland kan vara rädd för att 
berätta för lärare att hon sett mobbning. Men hon mår dåligt över att inte våga hjälpa den som 
är mobbad.  
 
Jag vill säga åt mobbaren att sluta men jag vågar inte för att jag är rädd för att bli mobbad det känns fegt  
 
Andra elever trodde att det skulle bli värre om de berättade att de var mobbade för någon 
lärare. En kille säger att vissa elever är mer känsliga än andra och skvallrar för allt och då blir 
det möte med lärarna och föräldrarna. Några av eleverna anser inte att skolan ska ringa till 
föräldrarna. De tror att detta kan uppmuntra mobbaren att mobba mer. En elev tycker att 
skolan ska ringa hem till föräldrarna i fall det blir riktigt allvarligt. Det är också fel av läraren 
att ta upp ett mobbningsfall inför hela klassen, det kan ge motsatt effekt.  
 
Sedan pratar vi lite om de medskapande inslag de haft utöver den vanliga undervisningen. 
Eleverna är överens om att det inte gjort att det blivit bättre i klassen. De säger dock att 
medskapande medfört att de har lärt känna varandra bättre.  
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5.5 Mobbningsteamets arbete 
 
5.5.1 Pedagogerna 
De flesta lärarna vidhåller att mobbningsteamet till stor del arbetar efter Farsta modellen. Den 
stora skillnaden är att skolan väljer att agera med en gång. Enligt Farsta modellen ska skolan 
vänta och samla konkreta fakta innan de förhör mobbaren. En lärare i mobbningsteamet säger 
att de inte riktigt gillar förhörsstilen. Samt anser han att i små fall är deras sätt att arbeta som 
sagt helt annorlunda än Farsta modellen. En lärare säger om arbetet i mobbningsteamet:  
 

Det är kul att arbeta i mobbningsteamet men ibland blir det mycket att göra, det är dumt att vi inte 
får någon extra ersättning för att vara med i mobbningsteamet. Det som har förbättrats är att vi 
har fått schemalagda tider för att träffas i mobbningsteamet. Förut fick vi träffas före eller efter 
skolan. Det är svårt att veta vad man som lärare ska göra om en elev bryter ihop. Lärarna lastar 
inte över problemen på mobbningsteamet det är tvärtom så att lärarna ringer hem till föräldrarna 
och på det sättet förebyggs mobbningen på ett tidigt stadium.  
 

Läraren i mobbningsteamet säger att han inte fattar hur det fungerade innan mobbningsteamet 
fanns eftersom skolan är så stor. Han tror dock att en skola skulle kunna fungera utan 
mobbningsteamet förutsatt att lärare och vuxna på skolan agerade och att skolan var mindre 
För övrigt trodde han att alla på skolan tyckte mobbningsteamet fungerade bra samt att 
eleverna på skolan vet mycket om mobbningsteamet. Mobbningsteamet har fått en positiv 
respons från både elever och föräldrar. En lärare säger: 
 

Mobbningsteamet har underlättat mitt jobb på så sätt att jag kan lämna över fall som jag upptäckt 
till kuratorn och rektorn som är specialister på detta på det här sättet orkar fler lärare göra 
någonting, Lärarna känner att de får stöd och hjälp och att de inte behöver ta hela smällen själva.  
Tack vare att mobbningsteamet finns på skolan så har lärarna blivit mer uppmärksamma på 
mobbning. 

 
Båda anser att mobbningsteamet gör ett bra jobb. En av dem säger vidare:  
 

Jag tror att det ”biter” bra på eleverna. Det är inga ”silkes vantar” som sätts på när man ska ta i 
tu med mobbarna från mobbningsteamets håll, Det är lite ”go” i dem och det är vad han tror 
behövs för att mobbningen ska motverkas.  

 
 

En annan lärare menar att de har kommit långt i mobbningsverksamheten och 
spanarverksamheten.  
 
De har inget hål att fylla, eleverna vet nog vilka mobbningsteamet är, men har nog ingen vidare koll. Det kan 
vara bra att de inte vet vilka som ingår i mobbningsteamet.  
 
Vidare säger hon: 
 

Jag vet att de jobbar efter Farsta modellen. Men jag får inte reda på mycket om enskilda fall som 
hamnar hos mobbningsteamet, det är bra att jag inte vet så mycket, det är viktigt att tänka på den 
personliga integriteten. Det är bra med mobbningsteamet att falla tillbaka på, jag är inte utbildad 
psykolog.  I lättare ”fall” är det tillräckligt med sunt förnuft.  

 
Fritidsledaren på skolan tror att övrig personal skjuter över mobbningsproblem på 
mobbningsteamet. Han är medveten att mobbningsteamet gjort ganska lite reklam för sig. 
Men eleverna som är mer engagerade i skolfrågor än de andra är de som vet mest om 
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mobbningsteamet och spanarna. Alla i mobbningsteamet har fått en utbildning genom 
seminarier och föreläsningar och har utvecklats sedan mobbningsteamet startade upp. 
 
Kuratorn säger att Mobbningsteamets mål är en: mobbning och trobbingfri zon samt att 
hennes roll i mobbningsteamet endast skiljer sig på den punkten att hon ibland pratar mer med 
eleverna. Mobbningsteamet har haft inverkan på skolan anser hon.  
 
5.5.2 Eleverna 
Spanarna upplever inte att mobbningsteamet fungerar bra. De säger såhär: 
 

Vi har inte möte varje vecka som vi ska det är något som mobbningsteamet borde bättra sig på 
bristen på möten beror på att lärarna inte har tid Mobbningsgruppen bör ha möten oftare och fler 
utbildningsdagar. Men det gör inte så mycket för är det något problem så ä det bara att vända sig 
till fritidsledaren på skolan 

 
De berättade att de vet att det gått ut mycket information i sjuan om mobbningsgruppen, men 
de menar att de behövs mer information. 
 
Två av eleverna vi intervjuat ville ha mer information om vad mobbningsteamet på skolan 
gör. De vet att mobbningsteamet har satt upp lappar på skolan om vilka de är och vad de gör, 
möten hålls ibland men något mer vet de inte. Dock tycker de att mobbningsteamet är bra och 
att teamet har tystnadsplikt. Några andra elever som vi pratade med ansåg att 
mobbningsteamet gjorde väldigt lite nytta och en annan elev visste inte ens att det fanns ett 
mobbningsteam, han ville inte heller veta något om mobbningsteamet.  
 
När man blir ditkallad så frågar de mig, så vad har du ställt till med idag då? Jag kommer inte ihåg allt som jag 
gjort. Men dom vet inte allt för de ser inte allt! 
 
5.6 Spanarnas arbete 
 
5.6.1 Spanarna 
Som spanare anser de att den största uppgiften är att upptäcka mobbning på skolan. Spanarna 
säger: 
 
Ser vi någon mobbning kontaktar vi lärare eller någon i mobbningsgruppen. 
 
De känner att de har en viktig uppgift, att upptäcka mobbning på ställen där det inte finns 
lärare, till exempel toaletterna, omklädningsrummen, gymnastiken och ibland i korridorerna. 
Spanarna pratar med de elever som är ensamma de har hört att en i varje klass är mobbad, 
men de tycker inte att det märks tydligt.  
 
Det är en omöjlighet, det var lättare att upptäcka mobbning på låg och mellanstadiet eftersom det var mer synlig 
mobbning. 
 
Spanarna menar att de kan göra mycket för att motverka mobbningen på skolan. I fall de inte 
vågar avbryta bråk så säger till en lärare. De kan också diskutera det som hänt på 
veckomötena. De anser att det inte är jobbigt att vara spanare: 
 
Man tänker inte så mycket på det De bästa är när man får beröm för att ha gjort något bra och hjälpt någon 
Samarbetet med lärarna känns bra tycker spanarna 
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5.6.2 Pedagogerna 
Spanarna fyller en viktig funktion på skolan säger rektorn. På skolan är det status att vara 
spanare. Man blir inte sedd som tjallare. De flesta vet att spanarna har skyldighet och rättighet 
att prata med sin mobbningsansvariga lärare om det som händer. Anledningen till att 
spanarverksamheten fungerar så bra tror rektorn beror på att de träffas regelbundet en gång i 
veckan.  
 
Den tiden diskuterar man eventuell mobbning. Det blir som ett slags forum för spanarna och de får känna 
gemenskap”.  
 
Fritidsgårdsledaren och kuratorn upplever att spanarna gjort en stor skillnad. Läraren i 
mobbningsteamet berättar att de planerar att få in sjuorna bland spanarna. Detta genom att 
åttorna och niorna får berätta hur det är att vara spanare och få kurser i ämnet En annan lärare 
tycker:  
 
Det är dock inte alltid de förstår sin uppgift mobbningsteamet fungerar bättre, de är ju vuxna. Det är ju bra att 
eleverna får engagera sig.   
 
5.6.3 Eleverna 
Två elever säger att de skulle kunna tänka sig att bli spanare i klassen men anser att spanarna 
inte har någon särskild status. De upplever inte heller att de får så mycket information om 
spanarnas arbete, detta tror de främst beror på att verksamheten är sekretess belagd. En elev sa 
att inte han visste så mycket om spanarna och att de borde informera mer om vad de gör. En 
annan elev säger att det kanske kan vara så att spanarna kan hålla med den som mobbar om de 
är kompisar men hon tvivlar samtidigt inte på att de inte skulle säga till om de såg att någon 
blev mobbad. En annan elev menar:  
 
Spanarna ser mobbning och bryr sig inte alls ibland. Det kan vara så att spanarna kanske är rädda för att själva 
bli mobbade och därför vågar de inte säga till. Om ingen annan skulle vilja vara spanare skulle jag kunna tänka 
mig att bli det. 
 
Många elever anser inte att spanarna gör någonting. En elev som själv varit spanare tyckte 
inte att det var givande att vara spanare. En del av de tillfrågade visste inte ens vad ordet 
spanare innebar. Eleverna menar att spanarna bara fikar och får göra roliga utflykter. De 
skulle inte vända sig till spanarna om ett mobbningsfall inträffade. 
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6 Diskussion 
 
6.1 Tillförlitlighet 
 
Mängden intervjuer och de intervjuade personernas olika roller på skolan ger undersökningen 
trovärdighet. Resultatet sammanfaller med tidigare forskning. Detta skänker rapporten 
tillförlitlighet. Det som kan ha påverkat tillförlitligheten är att vi inte använt bandspelare. Vi 
valde att vara alla tre på samtliga intervjuer. Detta var ibland överflödigt exempelvis då vi 
endast intervjuade en person. Vid intervjuundersökningar händer det att informanterna svarar 
det de tror att intervjuaren och övriga deltagare i intervjun förväntar sig. Detta kan vi inte 
bortse ifrån, speciellt inte då informanterna bestod av flera personer. Missförstånd är 
mänskligt och kan ha uppstått i intervjuerna vilket möjligen ger undersökningen mindre 
tillförlitlighet. Var och en av oss har försökt vara objektiva, men vi kan ha påverkat resultatet 
genom vårt sätt vara och ställa frågorna. Det var även i vissa intervjuer för många deltagande 
för att kunna få de bra och utförliga svar som vi önskat.  
 
6.2 Slutsatser 
Syftet med vår undersökning är att studera hur elever och pedagoger på en högstadieskola 
upplever mobbningsförekomst samt skolans praktiska bekämpning av den. Vi har funnit att 
det föreligger skillnader mellan elever och pedagogers upplevelser av mobbningens förekomst 
och den praktiska bekämpning av mobbning. De flesta är engagerade i mobbningsfrågor, från 
elever till fritidsledare. Vi upplever från vår undersökning att eleverna inte är så insatta i 
mobbningsteamet och spanarnas uppdrag. Just på grund av detta tror vi att det blir skillnader i 
elevers och pedagogers upplevelser av mobbning och dess praktiska bekämpning av den. 
Skolans Vi såg även en skillnad i hur elever och pedagoger definerade mobbning. Detta tror 
vi kan bero på att spanare och pedagoger får mer utbildning i ämnet mobbning och kan därför 
definiera begreppet lättare. Skolans mobbningsplan uppdateras ständigt och är inte bara är en 
hyllvärmare enligt pedagogerna Medskapande projektet är en god pedagogisk grund för det 
förebyggandet mot mobbning. 
 
6.3 Resultatdiskussion 
 
6.3.1 Skillnader i upplevelser av mobbning 
Vi har funnit skillnader mellan elevers och pedagogers upplevelse kring ämnet mobbning på 
den undersökta skolan. Det vi har funnit är att elever i mindre utsträckning ser mobbning som 
ett problem, medans pedagogerna är mycket medvetna om problemet och dess förekomst. 
Vad gäller arbetet mot mobbning har vi sett tydliga skillnader mellan elevernas upplevelser 
och pedagogernas. Eleverna anser att mobbningsteamet och lärarna inte agerar så mycket. 
Pedagogerna däremot tycker att mobbningsteamet gör ett mycket bra arbete mot mobbning. 
Vad detta beror på tror vi är att lärarana är mer insatta i mobbningsteamets arbete. Detta 
märkte vi även när vi bad de intervjuade att definiera mobbning. Pedagogerna hade lättare för 
att definiera mobbning eftersom de är mer insatta i mobbning. Vi drar slutsatsen utifrån detta 
att skillnaderna mellan elevernas och pedagogernas. 
 
6.3.2 Skolans arbete mot mobbning 
Skolan har influerats av Farstamodellen och organisationen Friends. En sak som skiljer deras 
handlingsplan och Farsta modellen är att skolan väljer att ta tag i mobbningen omedelbart. Det 
framkommer i intervjuerna att många är engagerade i mobbningsfrågor. Skolans 
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mobbningsplan uppdateras ständigt enligt informanterna. Detta är en viktig del i det 
förebyggande arbetet. Tyvärr finns det inte möjlighet för alla lärare att delta i seminarier 
vilket vi tror skulle behövas. Det är viktigt för det mobbningsförebyggande arbetet med fler 
ögon som ser och att personalen får kunskap som kan leda till ökat engagemang för att 
komma åt problemen. Det är viktigt att elever och personal får positiv uppmärksamhet för 
sina insatser. Något som vårt resultat vittnar om då en av spanarna tycker att det bästa är att få 
beröm av lärarna när hon gjort en mobbningsförebyggande insats. Elever påstod att de inte 
visste vad spanare eller mobbningsteam innebar. Enligt tillsammans ska en handlingsplan 
vara väl förankrad och känd av alla på skolan eleverna kanske inte letar reda på information 
själva. Det kanske skulle vara bra om lärarna gick ut i klasserna och informerade om 
mobbningsteamet och deras uppgift. 
 
Mobbningsteamet motverkar att eleverna utsätts för mobbning. Skolan visar att de försöker 
göra allt de kan för att stoppa mobbningen och uppkomsten av den. Genom att ta tag i 
mobbningen direkt när den uppstår visar de att de inte tolererar sådant beteende samt att 
mobbaren får stå till svars hjälper att förhindra mobbningen. Fors (1995) anser att vissa av 
dessa saker som betydelsefulla för att stoppa mobbningen. Rektorn berättade för oss att hon 
har en nollvision gällande mobbningen. Vilket vi anser är ganska självklart för att bedriva ett 
arbete mot mobbning. Höistad ser det som skolans plikt att stoppa mobbningen och inte låta 
den börja. Skolan arbetar för det genom att bedriva ett aktivt arbete mot mobbning samtidigt 
som de bedriver ett förebyggande arbete som enligt Höistad inte kan betonas för mycket. 
 
Skolans arbete i arbetslag underlättar säkert det förebyggande arbetet, eftersom lärarna kan få 
en mer objektiv bild av eleverna. Eventuella misstankar om mobbning kan diskuteras med 
kollegorna. Arbetslag är bra eftersom det är en stor skola med många elever. Skolan kan ha 
bättre tillsyn av eleverna och att de känner sig trygga. Risken är att det kanske inte alltid leder 
till att alla lärare väljer att ta hand om alla elever. Mycket energi går kanske åt till att se sina 
egna elever i korridorerna och de väljer då att lägga fokus på dem. Erfarenheter säger oss att 
många lärare inte vågar ta tag i konflikter. Många kanske anser att det inte ingår i 
arbetsuppgifterna. 
 
BO skriver att det på skolan bör finnas en anställd som enbart arbetar med att ta hand om 
eleverna. Fritidsledaren på skolan verkar ha denna roll, han hjälper till mycket i den 
förebyggande verksamheten och är kanske den som många av eleverna respekterar och har 
förtroende för. Något som kan skapa trygghet för eleverna är att samarbetet mellan skolan och 
fritidsgården fungerar bra. De får en helhetsbild av eleverna eftersom vissa kanske spelar eller 
i klär sig i olika roller på skolan och på fritidsgården. Det är viktigt att få veta mycket fakta 
om elevernas hemförhållanden med mera. Alla skolor och fritidsgårdar bör samverka på detta 
sätt. Om skolan och fritidsgården har en nära relation till exempelvis med mobbaren kan det 
föras ett konstruktivt samtal med denne för att eventuellt bryta negativa mönster i beteendet. 
Om fritidsgårdsledaren behandlas som en lektant kan det ge fel signaler till eleverna. Det är 
viktigt att alla pedagoger etablerar en god relation till eleverna exempelvis i samband med 
olika aktiviteter och inte skjuter över det på fritidsledaren eftersom detta ger fel signaler åt 
eleverna.  
 
Enligt Thomas Östros i Menckel är tillsammans en satsning för att sammanföra olika organ. 
På samma sätt upplever vi att skolan arbetar, de har exempelvis tagit hjälp av medskapande 
projektet. De har influerats av organisationer och arbetar tydligt med att när mobbning uppstår 
kontakta föräldrar. Att vi fick komma dit och göra vår uppsats tyder på att de inte är rädda för 
att tala om sitt arbete kring mobbning. Medskapande projektet är en god pedagogisk grund för 
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det förebyggandet mot mobbning anser vi. De som vistats på skolan varje dag kanske inte är 
medvetna om vad ett sådant här projektet egentligen tillför. Men det har säkert en stor 
inverkan på hela skolans klimat. Projektet var väl utformat på det sättet att det pågått under 
lång tid med många parter involverade, det var genomtänkt och välstrukturerat. 
 
Oroande som vi ser det var att skolans spanare kanske inte hade haft så många spanarträffar 
som rektorn hävdade att de haft. Detta kan bero på tid och resursbrist. Övriga elever var lite 
negativt inställda till spanarna. Vi undrar varför de upplevde spanarnas arbete på det här sättet 
kan det bero på att de inte är tillräckligt insatta i vad spanarna gör? De kanske inte heller alltid 
reflekterade över det spanarna verkligen utförde. Det kan även vara så att de inte upplevt 
någon situation där spanarna aktivt bekämpade mobbningen. Det är bra med 
spanarverksamhet eftersom det är viktigt att göra eleverna delaktiga i mobbningsfrågor. 
Verksamheten kan även vara ett sätt att skapa positiva förebilder och god stämning på skolan.  
 
Enligt informanterna agerade inte alla lärare mot mobbning det är en svaghet om det stämmer. 
Enligt BO:s rapport finns det elever som tror att anledningen till att lärare inte ingriper vid 
mobbning är för att de inte bryr sig. Detta framkom även i en av våra intervjuer. Problemen 
skickas vidare till mobbningsteamet informanterna tyckte dock att mobbningsteamet agerade 
och att lärarna sa ifrån om de såg något. Trötthet och rädsla att bli mindre omtyckta av elever 
ser vi som svaghetstecken hos lärare som inte agerar. Om det förhåller sig så som eleverna 
påstår tycker vi att det är väldigt oroväckande. Rollen som pedagog är att se till att skolans 
klimat präglas av respekt och medmänsklighet. Mobbning kan ske i det dolda, därför är det en 
bra egenskap hos lärare att kunna känna av olika känslostämningar. Två av informanterna 
upplevde inte heller att lärarna rörde sig ute i korridoren speciellt ofta.  
 
Den som inte har varit mobbad eller har haft det svårt och inte haft kontakt med mobbing 
kanske har svårare att sätta sig in i en mobbad elevs situation. Det kan vara svårt att verkligen 
veta vad den mobbade känner innerst inne. De intervjuade har haft rätt när de sagt att det bara 
är den mobbade själv som kan avgöra om han eller hon är mobbad. Men vi tror att det är 
väldigt sällan som en elev erkänner inför andra att han eller hon är mobbad eller mår dåligt 
eftersom ett erkännande bara kan förvärra situationen. Lärare måste kanske tala enskilt med 
den som eventuellt är utsatt. Den mobbade behöver veta att det finns en stark vuxen som ser 
och bryr sig. En lärare säger att i fall han skulle känna för hög pressen skulle han byta arbete. 
Det är viktigt att vilja utvecklas för att på ett bra sätt kunna göra skolan till en bra plats för 
eleverna. Våra vuxna informanter upplevdes av oss som genuint engagerade i 
mobbningsfrågor. Det är bra att skolans personal säger att de angriper mobbning och trobbing 
genast, eftersom det då blir mer konkret för eleverna. Det vore idealiskt om det förhåller sig 
så, de pekar tydligt med hela handen när eleverna beter sig illa mot varandra. Det var 
intressant att en lärare vi intervjuade upplevde att vissa kollegor valde att inte agera vid 
mobbning, alltså kanske elevernas uttalanden om passivitet till viss mån stämmer. 
 
När eleverna berättade vad de trodde att mobbning berodde på var det yttre saker som 
exempelvis att någon har fel kläder, vilket enligt Olweus (1994) är svar man kan vänta sig. 
Att se svag ut kan enligt eleverna göra någon till ett offer för mobbning, Olweus skriver hur 
den fysiska styrkan spelar en roll när mobbaren väljer ut sitt offer! 
 
6.3.3 Könsskillnader 
Höistad tycker att pojkarnas högljudda och våldsamma mobbning är lättare att upptäcka än 
tjejernas mera tysta mobbning. Våra informanter anser att det är skillnad på flickors och 
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pojkars mobbning. Om detta nu är ett stort problem är detta något som skolor får anstränga sig 
för att motverka och förebygga. 
 
6.4 Egna reflektioner  
 
6.4.1 Pedagogernas viktiga roll 
Skolan kan anordna många utbildningar och förläsningar men om inte pedagogerna har orken, 
viljan att tag i problemen på gräsrotsnivå så är dessa insatta resurser bortkastade. Det behövs 
starka lärare som vågar ta tag i konflikter och ge eleverna kärlek, krav och konsekvens. Detta 
innebär att vi måste börja hos oss själva och tänka igenom våra fördomar. Handlingar och 
beteende mot kollegor och elever måste ha samma riktlinjer som dem vi lär ut. Även 
skolmiljön till exempel skåpens placering i korridorer har en viss inverkan på mobbningens 
omfång.  
 
Om pedagoger har en positiv syn på människor och yrket, smittar det av sig och skapar 
förhoppningsvis ett bättre klimat på skolan. Alla lärare bör arbeta med att stärka elevers 
självkänsla. Om fler elever får känna sig duktiga och trygga med sig själva kanske deras 
behov av att mobba minskar. Det kanske inte längre ses som något prestigefyllt att göra andra 
illa. Om en pedagog är observant på stämningsförändringar, alltså kan känna av positiva och 
negativa vibrationer kan detta underlätta för att synliggöra psykisk mobbning. Genom till 
exempel att studera kroppsspråk, miner och gliringar. Av egna erfarenheter yttrar detta sig i 
alla slags grupper. Det är viktigt att ta del av skolans mobbningsplan och se till att den 
uppdateras. Arbetet har definitivt ökat vår vetskap om hur det går att arbeta mot och 
förebygga mobbning i verkligheten. De svar vi fick har gjort att vi vill arbeta aktivt i 
mobbningsgrupper och projekt. En lärare säger att om lärarna inte har bra uppsikt i korridorer 
och klassrum så kan skolan inte angripa problemet mobbning.  
 
Enligt Björk (1999) måste mobbning förstås och motarbetas. De som arbetar mot mobbning 
måste hela tiden vara involverade i processen. Det verkar som om skolan hela tiden arbetar 
med att vara uppmärksamma och det är ett måste för att motverka mobbning. Fors (1995) 
beskriver vuxnas sätt att se sig som maktlösa och utan verktyg för att stoppa mobbningen. 
Pedagoger kan skapa sina egna verktyg för att stoppa mobbningen för det är underligt att vissa 
har dem medan andra inte har dom. Avsaknaden av pedagoger som inte agerar kan vara det 
största verktyget som saknas för att stoppa mobbningen. Larsson talar om förnekelse av att 
andra människor lider som ett sätt av människor för att skydda sig själva mot sanningen och 
skuldkänslor. Lärares oförmåga att agera kanske till stor del beror på förnekelse och vi hoppas 
att de som förnekar kommer till insikt och börjar agera.  
 
En del elever påstod att det inte förkom någon mobbning alls i deras klass. Detta låter för bra 
för att vara sant och det stämmer inte med våra erfarenheter av skolan. Varför de svarade kan 
bero på olika saker, de tillfrågade kanske mobbar själva, eller så kanske det inte förekom 
någon märkbar mobbning under perioden för intervjun. Eller de definierar inte eventuella 
negativa saker som sker som mobbning. Det kan inte uteslutas att det faktiskt förhöll sig så att 
inte mobbning förekom i deras klass.  
 
På skolan finns det enligt en av informanterna en tråkig jargong på skolan i form av 
exempelvis skojbråk och det har de samtalat med eleverna om. Höiby menar att det ibland kan 
vara svårt att skilja på skoj och mobbning. Han tycker att man ska ta itu med skojet när det 
börjar bli negativt.  Det är svårt att skilja de båda sakerna åt och det är bra att skolan tar tag i 
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skojbråkandet så att det inte skall sluta i regelrätt mobbning som enligt Höiby sedan blir lätt 
att försvara som skoj. 
 
6.4.2 Fortsatt forskning ur ett genusperspektiv 
Ur ett genusperspektiv har vi upptäckt genom våra intervjuer att flickors mobbning generellt 
sett är mer psykiskt, medan pojkarna mobbar mer fysiskt. Detta gör mobbningen på skolan 
osynlig och svår att behandla många elever i hela Sverige kanske lider i tysthet. Får pojkar 
mer uppmärksamhet än flickor i mobbningsfrågor? Om lärarna inte upptäcker flickors 
mobbning, innebär detta att den får pågå i flera år? Hur kan vi arbeta för att motverka den 
psykiska mobbningen?  
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Bilaga 1 (1:1) 
Intervjuteman 
 
Eftersom vi inte använt fastställda intervjufrågor har vi valt att intervjua våra informanter 
omkring teman.  
 
Intervju med projektledaren för medskapande projektet 
Denna intervju var traditionell och följande frågor ställdes 
Berätta lite om medskapande projektet 
Hur kom du på idén att skapa upp detta projekt? 
Vad har projektet för syfte? 
Hur startades det upp i skolan? 
Hur har skolan mottagit idén?  
Vad tror du medskapande projektet har tillfört till skolan? 
 
Intervjuer med lärare 
Dessa intervjuer var av formen temaform. Totalt tre lärare intervjuades, varav två var aktiva i 
mobbningsteamet  
Klimatet på skolan 
Definitioner av fenomenet mobbning 
Mobbningens förekomst i verksamheten 
Mobbningsteamets arbete 
Berätta mer om spanarverksamheten – Detta frågade vi de lärare som var med i 
mobbningsteamet 
Spanarnas funktion 
Hur agerar skolan när de kommer i kontakt med mobbning 
Hur ska skolan motverka mobbning 
Förslag på förbättringar i mobbningsarbetet och förändringsarbete på skola 
 
Intervjuer med elever 
Antalet elever vi intervjuade var tretton de intervjuades i tre olika grupper en med åtta elever 
och en bestående av två samt en grupp på tre elever. Av dessa valdes alla ut slumpmässigt i 
klassrummen.  
Definitioner av fenomenet mobbning 
Mobbningsteamets arbete? 
mobbningen på skolan samt möjliga orsaker till dess existens 
Vem ska byta skola mobbaren eller den mobbade 
Spanarverksamheten - fyller de någon särskild funktion 
Hur agerar skolan när de kommer i kontakt med mobbning 
Hur ska skolan agera mot mobbning samt minska dess förekomst på skolan? 
 
Intervju med spanare 
Ytterligare tre elever som fungerade som spanare intervjuades 
Mobbningen på skolan samt möjliga orsaker till dess existens 
Mobbningsteamets arbete? 
Berätta lite mer om vad en spanare är 
Hur ser du på ditt uppdrag? 
Hur agerar skolan när de kommer i kontakt med mobbning? 
      

 



 33  
 

Bilaga 1 (1:2) 
Intervju med rektorn 
Mobbningens förekomst i verksamheterna 
Mobbningsteamets arbete? 
Din roll i det mobbningsförebyggande arbetet 
Berätta lite bakgrundsfakta om ”din” skola 
Spanarverksamheten -.fyller de någon särskild funktion? 
Hur agerar skolan när de kommer i kontakt med mobbning 
Hur ska skolan motverka mobbning 
 
Intervju med kuratorn  
Vad är din funktion på skolan 
Kommer du i kontakt med mobbning ofta 
Hur fungerar det förebyggande arbetet på skolan 
Förslag på förbättringar i mobbningsarbetet och förändringsarbete på skolan 
 
Intervju med fritidsledarna 
Den ena fritidsledaren arbetade på skolan och den andra fritidsledaren arbetade på den 
närliggande fritidsgården 
Klimatet på skolan 
Mobbningens förekomst i verksamheterna 
Mobbningsteamets arbete? 
Hur agerar skolan när de kommer i kontakt med mobbning? 
Vad är din roll i mobbningsarbetet? 
Hur fungerar det förebyggande arbetet på skolan? 
Hur ska skolan agera mot mobbning samt minska dess förekomst på skolan? 
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Bilaga 2 (2:1) 
Medskapandeprojektet 
-Intervju med projektledare 
 
Idén bakom projektet 
Projektledaren började med att berätta om hur projektet startade för fyra år sedan då han var 
med i ett förebyggande råd i staden bestående av skola, polis, fritid, kultur och 
socialförvaltningen. Dessa organ samarbetar i trygghets och ungdomsfrågor. Deras 
gemensamma värderingar är trygghet i samhället, ungdomsinflytande och samarbete över 
gränser. Genom arbetet med förebyggande gruppen fick han inspiration till att börja 
förebygga genom att. Det som löpte som en röd tråd genom hela projektet på skolan var att 
alla elever skulle trivas med sig själva och även få andra elever att må bra. Eleverna får lära 
sig hur de ska bete mot varandra så att alla känner att de duger som jag är. Han tror att 
projektet har varit en bidragande orsak till den goda stämningen på skolan. Projektet på skolan 
är slutfört och material har lämnats till lärarna så att de ska kunna arbeta vidare på egen hand. 
Projektledaren tror att mobbningsteamet blivit starkare av det här projektet. 
 
Projektets utformning 
Det första steget i projektet var att få någon intresserad av idén och sedan tänka på vad som 
behövs i skolan? Projektledaren berättade om sina idéer för fritidskontoret, kulturkontoret, 
rektor och lärare på skolan. Sedan söktes projektpengar från olika instanser såsom landstinget, 
Skandia och ungdomsstyrelsen. Efter det inleddes ett provår för att etablera projektet vissa 
lärare var i början lite skeptiska eftersom det fanns lite tid och pengar.  
 
Tillvägagångssätt  
Arbetet med lärare koncentrerades det på att bygga upp lagarbete och fokus lades på bättre 
dialog och tillit i de olika arbetslagen. Detta gjordes i seminarieform där det diskuterades om 
olika förhållningssätt. Exempelvis hur de kan vara förebilder för eleverna. Projektledaren 
säger: 
 
Detta har gett ett positivt resultat i de flesta fall men vissa lärare fortsätter ändå att köra sitt eget race.  
 
Idén med spanare fick han som fritidsledare på skolan, då det fanns ett gäng elever som 
agerade väldigt destruktivt. De var förgrundsgestalter på skolan och detta fick honom att 
fundera på hur de skulle föra fram bättre ledare bland eleverna.  
 
Jag ville lyfta fram fotbollskillarna och andra härliga elever istället och skapa en bättre stämning på skolan. 
Stökiga elever fick också vara spanare och ibland fungerade det inte alls och de hoppade av efter en månad.   
 
Dagar har anordnats då spanarna aktiverats utan lärarna. Då har äldre elever från barn och 
fritidsprogrammet hjälpt till som handledare åt spanarna. Projektledaren har anordnat 
forumteater i samarbete med en teatergrupp. Målen med övningarna är ökad kreativitet hos 
eleverna och förbättrad dialogförmåga. Diskussion har förts kring ords betydelse vad står 
egentligen pucko och nörd för syftet är att öka elevernas förståelse för vad orden egentligen 
betyder. Ibland har elever vägrat delta i medskapande aktiviteter detta kan bero på att vissa av 
övningarna kanske framkallar starka känslor som har varit svåra för eleverna att hantera. 
Tidsbrist och att eleverna känt sig pressade eftersom de vill få bra betyg i de andra ämnena 
kan också få eleverna att avstå. Projektledaren betonar att eleverna aldrig tvingats att delta i 
övningarna. Ibland har han fått negativ respons av elever som inte tyckt att medskapande är 
viktigt. 


